
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 

Suomen ympäristö  

4-mArA1411 
LUONTO JA 

LUONNONVARAT 

Juha Riihimäki, Timo Yrjänä ja 011i van der Meer 

Lyhytai 
elinympäristö  0 
vaikutusten 

_ 	o 	0 	 0 	 ~ 	o0 
~ ~ 	~_. ~ 	. , 	

t
,-.~,~ 

	
.,~~'1 

i~a \i .►1.~{_~ 1(~11.1~~~~l~ll <<~~~~ ~_~ ~~Ct~.-.1~~h~h ~~ 





Suomen ympäristö 

LUONTO JA 
LUONNONVARAT 

Juha Riihimäki, Timo Yrjänä ja 011i van der Meer 

Lyhytaikaissäädön 
elinympäristö- 

vaikutusten 
arviointimenetelmät 

Helsinki 1996 

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 



ISBN 952-II-0011-7 

ISSN 1238-7312 

Kannen kuva Oulujoki, näkymä Laukan sillalta 

Kuva Jukka Riihimäki 

Painopaikka Oy Edita Ab 

HELSINKI 1996 

Suomen ympäristö 4 



Sisällys 
Alkusanat ..................................................................0.....6,,00019.... 5 

I Johdanto ..........®®.........®.....00000• .................................................. 7 

2 Kirjallisuusselvitys ••••••••••••••••••...•.•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 8 
2.1 Tutkimushankkeet ulkomailla 	  8 
2.2 Joki ekologisena ympäristönä 	  9 
2.2.1 Lyhytaikaissäädön vaikutus joen ekologiaan 	  9 
2.3 Elinympäristöjen arviointimenetelmät 	 11 
2.3.1 Instream Flow Incremental Methodology 	 11 
2.3.1.1 Lyhytaikaissäädön vaikutusten arviointi 	  13 
2.3.1.2 Suuret joet 	  14 
2.3.2 Habitat Evaluation Procedure (HEP) 	  15 
2.3.3 Kasvillisuusalueiden inventointi 	  16 
2.3.4 Muut käytetyt menetelmät 	  16 
2.3.4.1 River Modelling System (RIMOS) 	 16 
2.3.4.2 Kaksidimensionaalinen hydraulinen mallintaminen 	 16 
2.3.4.3 Kolmidimensionaalinen hydraulinen mallintaminen 	 17 
2.3.4.4 Jokihabitaattien kartoitus 	  17 
2.4 Arviointimenetelmien käyttökelpoisuus ja kehitystarpeet 	  17 
2.4.1 PHABSIM ja muut habitaatin soveltuvuuskäyriin perustuvat 
menetelmät 	  17 
2.4.2 Kartoitusmenetelmät 	  18 

3 Kasvillisuushabitaattien tutkimus ••••••••••••••••••••••••••••<•••••••••••• 19 
3.1 Tutkimusalueet 	  19 
3.2 Aineisto ja menetelmät 	 21 
3.2.1 Kasvillisuushabitaattien kartoitus 	  21 
3.2.2 Kasvillisuusanalyysi välillä Montta—Merikoski 	  21 
3.3 Tulokset 	  23 
3.3.1 Kasvillisuushabitaatit 	  23 
3.3.1.1 Oulujoki, Sotkajärvi—Pälli 	  23 
3.3.1.2 Oulujoki, Montta—Merikoski 	  25 
3.3.1.3 Siikajoki, Joutenkoski—Nivankoski 	 27 
3.3.2 Kasvillisuusanalyysi 	  29 
3.4 Tulosten arviointi 	  34 
3.5 Johtopäätökset 	 35 

4 Säännöstelyn vaikutukset taimenen elinalueiden 
laajuuteen Siikajoen Hyttikoskella ••••••••••••••••••••••••••••••<••••••••••• 37 
4.1 Siikajoen tutkimusalue ja mittausmenetelmät 	  37 
4.2 Tulokset 	  41 
4.2.1 WUA:n suhde virtaamaan 	 41 
4.2.2 WUA:n määrä eri virtaamavaihtoehdoissa 	  44 
4.3 Johtopäätökset 	  45 

5 Menetelmien soveltaminen lyhytaikaissäädön 
elinympäristövaikutusten arviointiin ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 49 
5.1 Kasvillisuushabitaattien kartoitus 	  51 
5.2 Kasvillisuusanalyysi 	  52 

Suomen ympäristö 4 . . . 	. 



5.3 PHABSIM 	 53 
5.3.1 Säännöstely 	  53 
5.3.2 Kunnostukset 	  53 
5.4 Jatkotutkimustarpeet 	  54 

6 Yhteenveto .............................................................................. 56 

Kirjallisuus ................................................................................. 59 

Liitteet ....................................................................................... 62 

Kuvailulehdet.................................................................................... 81 

Suomen ympäristö 4 



Alkusanat 

Vuonna 1994 käynnistyi vesivoimalaitosten lyhytaikaissäädön vaikutuksia koskeva 
tutkimuskokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää menetelmiä lyhytaikaissäädön ta-
loudellisten ja ekologisten vaikutusten sekä virkistyskäyttövaikutusten arviointiin. Tut-
kimuskokonaisuus koostuu viidestä osaprojektista, jotka ovat: 

® Rakennettujen jokien kalanhoidon kehittäminen 
® Lyhytaikaissäädön elinympäristövaikutusten arviointimenetelmät 
• Rakennettujen jokien kunnostus- ja hoitotoimien kehittäminen 
• Lyhytaikaissäädön vaikutus jokirantojen käytettävyyteen 
• Lyhytaikaissäädön voimataloudellinen merkitys 
Tutkimuksen taustalla on vesilupatoimikunnan vuonna 1993 jättämä mietintö, jossa 

esitettiin, että lainvoimaisia säännöstely- ja voimalaitoslupia voidaan tietyin edellytyk-
sin tarkistaa, jos toiminnasta aiheutuu huomattavaa haittaa vesiympäristölle. Vesilakia 
muutettiin toimikunnan esityksen mukaisesti 1.9.1994. 

Lyhytaikaissäädön elinympäristövaikutusten arviointimenetelmiä selvittävän osa-
projektin toteutumista on ohjannut seuraava asiantuntijaryhmä: 

Mika Marttunen 	Suomen ympäristökeskus 
Erkki Alasaarela 	Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Jukka Muotka 	Imatran Voima Oy 
Mika Pohjonen 	Imatran Voima Oy 
Markku Juola 	 Voimalohi Oy 
Ari Huusko 	 RKTL, Paltamon tutkimusasema 
Pekka Korhonen 	RKTL, Paltamon tutkimusasema 
Teppo Vehanen 	RKTL, Paltamon tutkimusasema 
Seppo Hellsten 	VII Yhdyskuntatekniikka 
Selvityksen rahoittivat voimayhtiöt (Imatran Voima Oy, Kemijoki Oy, Iijoen Voi-

ma Oy), vesi- ja ympäristöhallitus (1.3.1995 alkaen Suomen ympäristökeskus), Oulun 
vesi- ja ympäristöpiiri (1.3.1995 alkaen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus), Riista-
ja kalatalouden tutkimuskeskus sekä kauppa- ja teollisuusministeriö. Työn kirjallisuus-
selvitysosan sekä ranta- ja vesikasvillisuuteen liittyvän osan vastuuhenkilönä on ollut 
Juha Riihimäki (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus). Siikajoen Hyttikosken kalahabi-
taattien selvittämiseen liittyvän osuuden vastuuhenkilönä on ollut Timo Yrjänä (Poh-
jois-Pohjanmaan ympäristökeskus). Hyttikosken mittauksista ja aineiston käsittelystä 
sekä PHABSIM-mallin soveltamisesta vastasi 011i van der Meer. Oulujoella ja Siikajoel-
la tehtyjen kasvillisuustutkimusten maastotöissä avusti Thorsten Gilles Kansainvälisen 
henkilövaihdon keskuksen (CIMO) rahoituksella. 
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Johdanto 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Sähköenergian tarve vaihtelee lyhytaikaisesti vuorokaudenaikojen ja viikonpäivien vä-
lillä. Koska sähköä ei voi varastoida, tasataan tämä vaihtelu vesivoimalaitosten lyhyt-
aikaissäädöllä, jolloin juoksutusta säädellään sähköenergian tarpeen mukaan. Lyhyt-
aikaissäädön aiheuttamat nopeat virtaaman ja vedenkorkeuden muutokset vaikuttavat 
jokivesistöjen elottomaan ja elolliseen elinympäristöön. Lyhytaikaissäätö voi aiheuttaa 
eroosion lisääntymistä, jäiden paksuuntumista sekä muutoksia pohjaeläimistössä, kas-
villisuudessa ja kalastossa. Vedenkorkeuden muutokset aiheuttavat myös haittoja joki-
rantojen käytettävyydelle. 

Rakennettujen jokien ja erityisesti suurten voimalaitosjokien luonnonympäristö 
tunnetaan suhteellisen huonosti. Vuonna 1993 aloitetun patoaltaiden kalanhoidon kehit-
tämisselvityksen todettiin tarvitsevan tuekseen tietoa mm. suurten jokien kasvillisuu-
desta ja erilaisten habitaattien esiintymisistä jokiympäristössä. Tämän vuoksi käynnis-
tettiin selvitys lyhytaikaissäädön elinympäristövaikutusten arviointimenetelmistä. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää elinympäristömallien tai malleja vastaa-
vien menetelmien soveltuvuutta lyhytaikaissäädön vaikutusten arvioimiseen. Samalla 
on tarkoitus kehittää käytettyjen menetelmien soveltamista Suomen lyhytaikaissäädet-
tyihin jokivesistöihin ja kartoittaa menetelmien jatkotutkimustarpeita. Lisäksi kerätään 
tietoa jokielinympäristön arvioimismenetelmien käyttömahdollisuuksista kunnostuksen 
ja hoidon suunnittelussa. 
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Kirjallisuusselvitys • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Kirjallisuusselvityksen tarkoituksena on selvittää olemassaolevan kirjallisuuden perus-
teella käyttökelpoisia menetelmiä lyhytaikaissäädön ja kunnostuksen elinympäristövai-
kutusten arviointiin. Tutkimus on tehty Oulun vesi- ja ympäristöpiirin (nykyinen Poh-
jois-Pohjanmaan ympäristökeskus) sekä VTT Yhdyskuntatekniikan välisenä yhteistyö-
nä. 

Kirjallisuushaut tehtiin Suomen ympäristökeskuksen kirjastotietokannasta, Ou-
lun, Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen kirjastotietokannoista sekä Biological Abstracts 
CD-ROM -tietokannoista vuosilta 1991-1994. Kirjallisuuden haussa keskityttiin uusim-
paan alan kirjallisuuteen, sillä vuonna 1991 valmistui kaksi kirjallisuuteen perustuvaa 
selvitystä jokien säännöstelyn ekologisista vaikutuksista (Pohjonen 1991 sekä Vattenfall 
1991). Kirjallisuushakujen avulla löydetyn kirjallisuuden sekä muualta saatujen tietojen 
perusteella on tutustuttu yleisiin käytössä oleviin elinympäristöjen arviointimenetelmiin. 

Lisätietoja käytössä olevista menetelmistä saatiin myös Ruotsista Christer Nilsson-
ilta Uumajan yliopistosta sekä Björn Svenssonilta Vattenfall Utveckling AB:stä. Lisäksi 
osallistuttiin 18.8.-20.8. Trondheimissä, Norjassa pidettyyn Habitat Hydraulics -94 sym-
posioon, jossa suuri osa esitelmistä käsitteli erilaisten hydraulisten mallien soveltamis-
ta elinympäristöjen arviointiin tai elinympäristöjen kunnostusten suunnitteluun. 

2. I Tutkimushankkeet ulkomailla 
Ranskassa on käynnistynyt vuonna 1989 tutkimus lyhytaikaissäädön vaikutuksista vesi-
ekosysteemiin eräissä pienissä joissa (vuoden keskimääräinen virtaama alle 5 m3/s) ja 
niiden tutkimiseen sopivista mittausmenetelmistä (Valentin ym. 1994a). Tutkimuksen 
eräänä osana on selvitetty erityisesti IFIMin (Instream Flow Incremental Methodolgy) 
soveltuvuutta ja rajoituksia lyhytaikaissäädön vaikutusten arviointiin. 

Christer Nilssonin (Uumajan yliopisto) tutkimukset Ruotsissa liittyvät monilta osil-
ta säännösteltyjen jokien ekologiaan. Uumajan yliopistossa on käynnissä tutkimuksia, 
joissa selvitetään kasvilajistollisia eroja säännöstellyssä ja vapaasti virtaavassa joessa. 
Tutkimuksen kohteena ovat myös joen ja jokirannan kasvillisuuden kehittyminen ajan 
kuluessa, kasvilajien leviäminen joen patoamisen seurauksena sekä kasvilajien esiinty-
misen ja vedenkorkeusvaihteluiden suhde. Nilsson on aloittamassa tutkimusta, jonka 
tarkoituksena on testata mahdollisuuksia lyhytaikaissäädellyn jokiosuuden 'säännös-
telyn poistamiseen'. Tarkoituksena on aloittaa täysimittaisia kokeita, joissa aikaisem-
min säännöstellyn joen virtaama palautetaan mahdollisimman luonnontilaiseksi ja täs-
tä seuraava eläinten ja kasvien kolonisaatio dokumentoidaan (kirje Christer Nilssonilta 
9.6.1994). 

Ruotsalainen Vattenfall AB on viime vuosina tehnyt yhteistyötä norjalaisen SIN-
TEFin (the Foundation for Scientific and Industrial Research at the Norwegian Institute 
of Technology) kanssa projektissa, jonka tarkoituksena on kehittää IFIM-menetelmää 
pohjoiseen ympäristöön sopivaksi. Tutkimuksissa on oltu erityisen kiinnostuneita sel-
vittämään mahdollisuuksia ennustaa joen rakentamisen sekä biotooppien manipuloin-
nin aiheuttamia muutoksia habitaateissa sekä selvittää kalalajien välisiä suhteita ja käyt-
täytymistä (telekopio Björn Svenssonilta 1.6.1994). Norjalainen osapuoli SINTEF on ke-
hittänyt menetelmää yhteistyössä Jan Heggenesin (Oslon yliopisto) lohikalojen ekolo-
giaan ja habitaattitutkimuksiin erikoistuneen tutkimusryhmän kanssa. 
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2.2 Joki ekologisena ympäristönä 
Luonnontilaisen joen tärkein tehtävä on toimia osana vesikehän kiertoa, vaikka vain 
pieni osa sateena maanpinnalle tulleesta vedestä kulkeutuu lopulta jokiin ja niitä pitkin 
meriin. Luonteenomaista joessa virtaavalle vedelle on myös sen toiminta eroosion irrot-
taman aineen kuljettajana. Jokea voidaankin tarkastella laajana koko valuma-aluetta kos-
kevana kokonaisuutena, veden virtauksen aikaansaamina prosesseina. Tarkastelun skaa-
laa voidaan myös pienentää ja ottaa näkökulmaksi jokiuoma välittömästi siihen liittyvi-
ne alueineen ja ilmiöineen. 

Selkein jokiympäristön muusta vesiympäristöstä erottava tekijä on veden virtaus. 
Vaihtelut uomassa kulkevassa vesimäärässä johtuvat lähinnä säätilasta ja siihen vaikut-
tavista tekijöistä kuten vuodenajasta ja vuorokaudenajasta. Vaihtelun voimakkuus riip-
puu suuresti myös joen koosta ja valuma-alueen järvisyydestä. Vesimäärän muutoksen 
on oltava huomattavan suuri, jotta sillä olisi näkyvää merkitystä suuren joen virtaa-
maan, pienet joet taas ovat selvästi vähemmän vakaita (Hynes 1970). 

Virtauksen vaikutukset kohdistuvat joen eliöihin sekä suoraan että epäsuorasti 
pohjamateriaalin kautta muuttamalla eliöiden elinympäristöä. Virtaaman ajallinen ja-
kautuminen on tärkeä tekijä arvioitaessa virtaamien vaikutusta elinympäristöihin, sillä 
useiden lajien elinkierto on sopeutunut luonnon kausittaiseen virtaamavaihteluun (Fraser 
1972). 

Ihminen aiheuttaa toiminnallaan muutoksia jokien virtaamiin. Pienimmillään muu-
tos saattaa olla joen latvapurojen perkaus tai valuma-alueella tapahtuva ojitus. Suurem-
mat muutokset syntyvät energiantuotannon tai tulvasuojelun vuoksi tehtävän joen pa-
toamisen seurauksena. Tällöin virtaamavaihtelun luonnollinen rytmi häviää ja vai-
kutukset elinympäristöön ovat merkittäviä. 

2.2.1 Lyhytaikaissäädön vaikutus joen ekologiaan 

Lyhytaikaissäädössä on kysymys sähköntuotannon sopeuttamisesta sähkönkulutuksen 
vaihteluihin. Virtausnopeuksien ja vedenkorkeuksien muutokset saattavat olla tällöin 
hyvinkin voimakkaita ja nopeita riippuen joen uoman muodosta. 

Pohjonen (1991) on tehnyt lyhytaikaissäädön ekologisista vaikutuksista kirjallisuus- 
katsauksen, jossa selvitetään vaikutuksia joen fysikaaliseen ympäristöön sekä eläviin 
eliöihin. Selvitykseen sisältyy katsaus menetelmiin, joita voidaan käyttää ekologisten 
vaikutusten mallintamiseen ja siinä pohditaan myös mahdollisuuksia lyhytaikaissäädön 
haittavaikutusten estämiseen. Seuraavassa eräitä keskeisiä Pohjosen (1991) selvitykses-
sä esitettyjä vaikutuksia (ks myös kuva 1). 
• Säädön vaikutuksia joen vedenkorkeuteen, virtaamaan ja virtausnopeuksiin voi- 

daan nykyisellään mallintaa tarkasti. Myös vaikutuksia vedenlaatuun voidaan 
mallintaa, mutta tarkastelu on monimutkaisempi ja tulos epätarkempi kuin pel-
kässä hydraulisessa tarkastelussa. 

• Kesäaikana tapahtuva rantojen syöpyminen saattaa lisääntyä, mutta joissakin ta-
pauksissa eroosion väheneminenkin on mahdollista voimakkaiden kevättulvien 
vaikutuksen pienentyessä. Huipputulvien leikkautuminen yhdessä patoaltaisiin 
kerääntyvän kiintoaineen kanssa pienentää joen kuljettamaa kiintoainemäärää. 
Toisaalta säädön aikaiset huippuvirtaamat voivat myös toimia hienoa 
sedimenttiä pois huuhtovana tekijänä. 
Säädön aiheuttama virtaamavaihtelu voi muuttaa vedenlaatua mm. vaikuttamalla 
laimentumissuhteeseen. 
Jäätilanteeseen lyhytaikaissäätö vaikuttaa selvimmin alueilla, joilla vedenkorkeu-
den vaihtelu aiheuttaa jään halkeilua rannan lähellä. Tällöin jään päälle pääsee 
nousemaan vettä, ja veden jäätyessä jään paksuus kasvaa. 
Pohjaeläimistö reagoi säätöön monella tavalla. Virtaamavaihtelut muuttavat eläin-
ten käytössä olevan ravinnon määrää ja pohjan laatua. Vaikutukset voivat eläin- 
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lajista riippuen olla joko haitallisia tai elinolosuhteita parantavia. 
• Lyhytaikaissäätö saattaa synnyttää vedenkorkeuden vaihteluvyöhykkeelle 

kasvittoman tai vähäkasvisen vyöhykkeen. Lajistomuutokset kasvillisuudessa ovat 
todennäköisiä ja talvinen jääpeite aiheuttaa vedenkorkeuden vaihdellessa kasvi-
en repeytymistä irti kasvualustastaan. 

® Säätö voi vaikuttaa kaloihin suoraan tuhoamalla kutualueita tai mätiä. Myös 
muutokset ravinnonsaannissa ja kalojen reviirikäyttäytymisessä ovat mahdolli-
sia. 

Myös ruotsalaiset ovat selvittäneet kirjallisuuden avulla virtaamien säätelyn vai-
kutuksia vesiluontoon (Vattenfall 1991). Kyseinen selvitys hakee tehdyistä tutkimuksis-
ta tietoa perustaksi säännöstellyn joen minimivirtaaman määrittämiselle. Selvitys sisäl-
tää paljon tietoa virtaamavaihteluiden vaikutuksista joen erilaisiin eliöryhmiin. Selvi-
tyksen mukaan mm. päällyslevien tuotanto riippuu veden lämpötilasta ja ravinteista. 
Tuotanto on suurta tasaisessa virtaamassa, mutta saattaa kasvaa vielä virtaaman nous-
tessa. Myös alhainen mutta vaihteleva virtausnopeus saattaa lisätä sekä tuotantoa että 
levälajien määrää. Virtausnopeuden noustessa maksimituotanto määräytyy virtauksen 
kuluttavan vaikutuksen ja levien lisäkasvukyvyn tasapainotilaan (Svensson 1991). Mak-
rofyyttien selviytymisen ennustaminen on säännöstellyissä jokivesistöissä vaikeaa. Vah-
vojen kilpailijoiden elintila saattaa jopa laajentua tulvien vähentymisen myötä, ja toi-
saalta tulvien aiheuttamasta häiriöstä hyötyvä kasvilajisto kärsii (Svedäng 1991). 

SAHKON KULUTUKSEN LYHYTAIKAISVAIHTELU 

Kuva 1. Lyhytaikaissäödön vaikutukset jokeen Pohjosen (199 I) mukaan. 
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2.3 Elinympäristöjen arviointimenetelmät 
2.3.1 Instream Flow Incremental Methodology 

Yhdysvalloissa 1970-luvun lopulla kehitetty IFIM (Instream Flow Incremental Metho-
dology) on joukko menetelmiä, joiden avulla pyritään sovittamaan yhteen joen ja sen 
lähialueiden käyttäjien erilaisia tarpeita. IFIM kehitettiin päätöksenteon apuvälineeksi, 
jolla voidaan arvioida muun muassa kaloille tarjolla olevien habitaattien määrää suh-
teessa muihin joen veden käyttötarkoituksiin (Gore & Nestler 1988). 

IFIM on sopeutuva ja modulaarinen systeemi. Se koostuu joen elinympäristön 
ajallisia ja paikallisia piirteitä tietyllä säännöstelyllä kuvaavasta mallikirjastosta. Tutki-
musalueen ja kohteiden elinympäristöt voidaan jakaa tarkasteluskaalan ja tarkastelta-
vien muuttujien perusteella makro-, meso- ja mikrohabitaatteihin. Makrotasolla tarkas-
teltava kohde on esim. tietty jokijakso, jonka tekijöitä ovat mm. jakson pituussuun-
tainen lämpötila- tai vedenlaatugradientti, mesohabitaattityypit ja niiden osuudet ym. 
Mesohabitaattitasolla tarkastellaan erityisesti uoman leveyden ja syvyyden suhdetta, 
esim. suvantoja, virtapaikkoja, koskia, sivu-uomia ja kanavoituja osuuksia. Mikrohabi-
taattien osalta huomio kiinnitetään mm. vedenkorkeus/virtaama-suhteeseen, pohjan-
laadun jakaumaan, hienojakoisen aineksen osuuteen ja syvyyden ja virrannopeuden 
jakaumaan. 

IFIM:in mikrohabitaattien arvioinnin perustana on PHABSIM-systeemi (Physical 
Habitat Simulation), alunperin taimenten ja muiden lohikalojen habitaattien arviointiin 
suunniteltu kokoelma tietokoneohjelmia. 

PHABSIMin periaate sisältää neljä pääkohtaa: 1) tutkittavan jokialueen fysikaali-
set mittaukset: syvyys, virran nopeus, pohjanlaatu ja suojapaikat, 2) virran hydraulii-
kan tietokonesimulointi, 3) jokaisen jokialueelta mitatun syvyyden, virran nopeuden ja 
pohjanlaadun yhdistelmän soveltuvuusarvon perusteella tapahtuva todennäköisen käy-
tön määrittäminen kullekin tutkittavalle eliölajille niiden kaikissa elämänvaiheissa ja 
kaikkina kausina, 4) painotetun käyttökelpoisen pinta-alan (WUA, Weighted Usable 
Area) laskeminen kaikilla tutkittavilla virtaamilla ja eliölajeilla niiden kaikissa elämän-
vaiheissa ja kaikkina kausina (Mathur ym. 1985). 

Yksi tärkeimmistä ja ehkä myös kritisoiduimmista vaiheista PHABSIM-mallin käy-
tössä on habitaatin soveltuvuuskäyrien muodostaminen ja käyttö. Tässä vaiheessa jo-
kaiselle mitatulle muuttujan arvolle annetaan soveltuvuuspainotusarvo (suitability 
weighting factor) sen mukaan, kuinka hyvin sen tulkitaan sopivan tutkittavan eliölajin 
ja elämänvaiheen elinympäristöksi. Tarvittava tieto tutkittavien lajien habitaattivaatimuk-
sista saadaan joko tutkimuspaikalla tehdyistä havainnoista, kirjallisuudesta tai asian-
tuntija-arvioista (Mathur ym. 1985, Bovee 1986). 

Joen poikkileikkauksista mitataan syvyys-, pohjanlaatu- ja virtaamatiedot, joiden 
avulla mallilla lasketaan kullekin tutkimuslinjojen muodostamalle solulle käytettävissä 
olevien habitaattien määrät kunkin eliölajin ja elämänvaiheen habitaattivaatimusten mu-
kaan (kuva 2). 

Kolmeen tärkeimpään habitaattimuuttujaan perustuva painotettu käytettävissä ole-
va pinta-ala (WUA) lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: 

WUA= 
i=1 

jossa: 

C;  = . f„(V,)X.fd(D;)Xfs(.S,) 
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f (V) = soveltuvuuspainotusarvo virtausnopeudelle solussa i 
f i(D.) = soveltuvuuspainotusarvo syvyydelle solussa i 
f (Si) = soveltuvuuspainotusarvo pohjanlaadulle solussa i 
n = solujen lukumäärä 
A,= solun i pinta-ala 

Vaikkakin PHABSIM on alunperin kehitetty lohikalojen habitaattien arviointiin, 
voidaan virtavesien eliöyhteisöjen mikrohabitaattien käyttöä pitää niin saman tyyppi-
senä, että menetelmää voidaan soveltaa myös muihin jokien eliöryhmiin (Stalnaker ym. 
1993). 

Habitaattien arvioinnin lisäksi PHABSIM-mallia voidaan käyttää myös muihin 
käyttötarkoituksiin kuin habitaattien arviointiin. Virkistyskäyttömahdollisuuksia voi-
daan arvioida mallintamalla mm. koskenlaskuun tai koskimelontaan sopivien aluei-
den määrää. Yhdistämällä mallin tuottamia habitaattialoja tai virkistyskäyttöön sovel-
tuvia aloja esimerkiksi tietyllä juoksutuksella saatavaan sähkötuoton arvoon saadaan 
tarpeellista tietoa päätöksenteon avuksi (Milhouse & Douglas 1988). 

PHABSIM-mallin kehittämistä on jatkettu mm. Ranskassa. Ranskalaisten käyttä-
mä menetelmä perustuu suureksi osaksi PHABSIMiin, jota on muokattu sopivaksi rans-
kalaisten tarpeisiin (Valentin ym. 1994a). Hydrauliseksi malliksi on valittu alkuperäisis-
tä PHABSIMin menetelmistä poikkeava malli (FLUVIA), joka sopii paremmin karkea-
pohjaisiin kohteisiin (Valentin ym. 1994b). 

Kuva 2. Kaavamainen kuva PHABSIMin tavasta kuvata habitaatteja. (A) Syvyys D(i), Virran nopeus V(i) 
ja suoja C(i) mitataan tai simuloidaan tietyllä virtaamalla. (B) Habitaatin arviointiin käytettävien 
kriteereiden avulla määritetään kullekin solulle yksi habitaatin hyvyyttä kuvaava arvo. (C) jokaisen 
solun habitaattiarvot lasketaan yhteen ja saadaan tietylle virtaamalle yksi habitaattiarvo, joka kuvaa 
jokijakson käyttökelpoista painotettua aluetta. Edellä oleva toistetaan eri virtaamilla ja tuloksista 
voidaan piirtää kaavio (uudelleen piirretty Nest/er ym. 1989). 
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2.3.1.1 Lyhytaikaissäädön vaikutusten arviointi 

Bovee (1985), Nestler ym. (1989) ja Milhouse (1990, 1991) ovat selvittäneet PHABSIM-
mallin soveltamista erityisesti lyhytaikaissäädön elinympäristövaikutusten tutkimiseen. 
Tässä menetelmässä analyysin lähtökohtana on tietyn paikan (solun) tarjoaman käyttö-
kelpoisen habitaatin määrä perusvirtaamalla ja sen vertailu saman solun käyttökelpoi-
sen habitaatin määrään energiantuottoon käytetyllä virtaamalla. Tarkastelun lähtökoh-
tana on, että tietyn solun arvo elinympäristönä muuttuu virtaaman vaihtuessa. Muu-
toksen oletetaan olevan niin nopean, ettei eliö ehdi tai pysty vaihtamaan paikkaa olo-
suhteiden muuttuessa äkillisesti huonommiksi (kuva 3). 

Tällaisessa parittaisten virtaamien vertailussa solun elinympäristöarvoksi tulee 
solukohtaisen vertailun minimiarvo: 

WUA
,~ 	

T J 1 — 	[min ( YY 
i~ j

V [4; ) J QQ_QBASE 
i=1 

base flow E 3 	1 	5 	5 	1 
	

0 = 15 

GENERATION FLOW 

WUA for 
generation flow E 1 6 0 1 3 4= 15 

Dual-flow WUA E 1 1 0 1 1 0= 4 

Kuva 3, Käytettävissä olevan habitaatin laskeminen sellaisessa tilanteessa, jossa eliö ei pysty siirty-
mään parempaan paikkaan virtauksen muuttuessa (uudelleen piirretty Milhous 1990). 
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Nopeiden virtaamien muutosten yhteydessä on myös mahdollista, että eliö jää 
nopean virtaaman ja vedenpinnan laskun seurauksena joko kokonaan kuiville tai niin 
matalaan veteen, ettei eliön selviytyminen ole mahdollista. Kuiville jäämisen mahdolli-
suuden kuvaaminen tapahtuu laskemalla tutkittavalle jokiosuudelle indeksi SI (Stran-
ding index): 

SI =I 
,~ 	SA(i) 

i=1 WUA(QG ) 
jossa 
SA(i) =0 jos olosuhteet solussa i ovat sellaiset, että eliö voi siirtyä turvaan ja 
yhtä suuri kuin solun WUA, jos pakeneminen solusta i ei ole mahdollista. 

WUA(QG) = WUA:n kokonaismäärä energiantuottoon käytetyllä virtaamalla. 

Tiedot kalojen käyttäytymisestä vaihtuvissa virtaamissa ja nopeissa habitaatin muu-
toksissa ovat vielä vähäisiä ja lisätutkimusta tarvitaan myös monimutkaisten virtaama-
vaihteluiden pitkäaikaisvaikutuksista virtavesien yhteisöihin ja eliöiden käyttäytymi-
seen (Valentin ym. 1994b). 

2.3.1.2 Suuret joet 

Suuri osa PHABSIM:in sovellutuksista on tehty suhteellisen pienillä joilla. Siirryttäessä 
soveltamaan habitaattimalleja suurille joille tulee ensimmäisenä ongelmana esille mit-
tasuhteet. Jo keskisyvyydeltään yli metrin olevan joen tutkiminen ja mittaaminen vaatii 
veneen ja erityisvälineitä (Stalnaker ym. 1989). 

Anglin ym. (1992) sovelsivat PHABSIMia Yhdysvalloissa Idahossa Snake River 
jokeen. Snake River on kohtalaisen suuri joki, jonka kuukauden keskimääräiset virtaa- 
mat normaalina vesivuotena vaihtelevat 200 	 400 m3/s. Mittauksia varten hankittiin kaksi 
katamaraanirunkoista kevyttä perämoottorilla varustettua venettä, joissa oli varusteet 
virtaaman mittaamiseen ja uoman luotaamiseen. Vene kiinnitettiin uoman poikki kiristet-
tyyn vaijeriin, jonka merkeistä voitiin päätellä veneen etäisyys rannasta. Pohjan laatu ja 
suojapaikkojen määrät määritettiin sukeltamalla siten, että sukeltaja pitää kiinni veneen 
perään kiinnitetyn n. 15 m pitkän köyden päässä olevasta kahvoin varustetusta levystä. 
Veneen miehistö ja sukeltaja pystyivät keskustelemaan hinausköyden rinnalla olevan 
puhelinkaapeliyhteyden avulla. 

Stalnaker ym. (1989) esittävät useita eroja, jotka on otettava huomioon pienten ja 
suurten jokien habitaattien simuloinnissa. Virtausnopeuksien vertikaalijakauma tulee 
yleensä tärkeämmäksi suurissa kuin pienissä joissa. Suuri osa eri lajien habitaattivaati-
muksista ja -mieltymyksistä olevasta tiedosta on hankittu pienten jokien tutkimuksista, 
ja ne voivat vaatia tarkennuksia ennen soveltamista suuriin jokiin. Suurissa joissa on 
tyypillisempää eliöiden habitaattien vyöhykkeisyys ja eristäytyminen sekä erikoisten 
habitaattityyppien käyttö, joka voi aiheuttaa pieniä jokia enemmän tarvetta esim. kaksi-
ulotteiseen lämpötilan ja vedenlaadun analyysiin. Erityisen suurissa joissa havaitaan 
selvästi habitaattien jakaminen siten, että tietyt lajit esiintyvät ainoastaan joen reuna-
alueilla toisten esiintyessä hyvinkin tiukasti joen keskiosissa. 

Suurten jokien habitaattianalyysissä hydraulisten muuttujien simulointi eroaa mo-
nilta osin pienten jokien muuttujien simuloinnista. Vedenkorkeuden ja virtaaman suh-
teiden mallintamiseen käytettävistä malleista Stalnaker ym. (1989) esittävät suurille joille 
soveltuvan parhaiten "step-backwater"-mallin (esim. HEC-2), joka sopii loiville ja as-
teittain vaihtuville tai tasavirtaamaisille joille. 

Habitaattien virrannopeuksien simuloinnissa on suurissa joissa otettava huomi-
oon, että eliön kokema virrannopeus saattaa olla selvästi pienempi kuin paikalta mitat-
tu vesipatsaan keskimääräinen virrannopeus. Habitaatteja simuloitaessa onkin parem-
pi käyttää arviota esim. kalan kokemasta virrannopeudesta. Stalnaker ym. (1989) esit-
tävät seuraavaa menetelmää käytettäväksi eliön kokeman nopeuden arvioimiseksi. 
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Mitataan sekä vesipatsaan keskimääräinen virrannopeus että eliön kokema virrannopeus, 
joiden perusteella muodostetaan empiirinen regressioyhtälö esim. seuraavasti: 

1(,, — V[a(Y/D)1 

jossa 
V(n) = eliön kokema virrannopeus 
V 	= keskimääräinen virrannopeus patsaassa 
Y 	= eliön syvyys 
D 	= veden syvyys patsaassa 
a 	= regression korkeus 
b 	= regression kulmakerroin 

2.3.2 Habitat Evaluation Procedure (HEP) 

U.S. Fish and Wildlife Service kehitti 1970-luvun lopulla habitaattien analysointiin me-
netelmän, jolla voidaan arvioida hankkeiden vaikutuksia ja lievennysvaihtoehtoja. Me-
netelmää voidaan soveltaa samantyyppisissä tilanteissa kuin IFIM:iä, mutta sen tärkein 
sovellusalue on tilanteissa, joissa joudutaan vertaamaan ja arvioimaan hyvin erilaisia 
habitaatteja, esimerkiksi peurojen talvilaitumen korvaamista tekojärvellä (Bovee 1982). 
HEP onkin kehitetty nimenomaan riistan ja kalaston sekä muun eläimistön mukaan-
ottamiseksi ympäristövaikutusten arviointiin. Menetelmä perustuu lähtökohtaan, jon-
ka mukaan eläimet ovat riippuvaisia ruokailuun, suojautumiseen ja lisääntymiseen so-
pivasta habitaatista. Rakennettavaksi suunniteltu alue ryhmitellään mielekkääseen mää-
rään elinympäristöä kuvaavia tyyppejä, jonka jälkeen kutakin tyyppiä arvioidaan suh-
teessa tutkittavien lajien vaatimuksiin ja vähiten arvokkaat alueet voidaan valita raken-
nettaviksi. Mikäli voidaan ennustaa habitaatin laatu rakentamisen jälkeen, pystytään 
valitsemaan vähiten haitallinen tekniikka ja määrittämään rakentamisen aiheuttama vä-
heneminen eläinkannoissa sekä määrittämään tarvittavien habitaattien kunnostamisten 
laajuus (Brookes 1988). 

Habitat Evaluation Procedure (HEP) perustuu IFIMin tavoin habitaatin soveltu-
vuuskäyrien käyttöön joskin käyrien muodostaminen tapahtuu eri tavalla. 

HEP perustuu oletukselle, että nykyiset ja tulevat habitaattitilanteet voidaan ku-
vata kahdella muuttujalla: habitaatin sopivuusindeksillä (Habitat Suitability Index, HSI) 
ja habitaatin pinta-alalla. Nämä muuttujat muodostavat yhdessä habitaattiyksikön 
(Habitat Unit, HU), habitaatin käytettävyyttä kuvaavan indeksin (Bovee 1982). 

HU = HSI • A 
jossa 
HU = arvioitavan lajin, lajiryhmän tai elämänvaiheen habitaattiyksikkö 
HSI = habitaatin sopivuusindeksi, ilman laatua oleva luku, joka vaihtelee 

välillä 0,0 ja 1,0, jossa 0,0 ilmaiseen habitaatin puuttumisen ja 1,0 
optimaalisen habitaatin. 

A = 	tietyn habitaattityypin pinta-ala 
HSI määritetään siten että kukin tutkittavan eliölajin kannalta tärkeän muuttujan 

optimiarvo saa korkeimman mahdollisen arvon 1,0. Kaikki optimaalista heikommat 
muuttujan arvot skaalataan pienemmiksi kuin 1,0. Käytettävien muuttujien valinta teh-
dään kirjallisuuden tai asiantuntijoiden mielipiteiden perusteella. 

Jokainen tutkittavalle lajille tärkeäksi katsottu muuttuja otetaan mukaan eliön run-
sautta, biomassaa tms. kuvaavan usean selittävän muuttujan lineaariseen regressiomalliin 
(ns. HSI-malliin), jossa muuttujat painotetaan vastaamaan niiden merkittävyyttä (Layher 
ym. 1987). 
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2.3.3 Kasvillisuusalueiden inventointi 

Hilden ja Kirkkala (1994) sovelsivat Kokemäenjoen tulvasuojelun vaikutusten arvioin-
tiin menetelmää, joka perustuu kasvillisuusalueiden inventointiin ja kasvillisuuteen vai-
kuttavien hydrologisten muuttujien tutkimiseen ja näiden välisten riippuvuuksien ti-
lastolliseen tarkasteluun. Lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan hydrologisten muut-
tujien kasvillisuudelle asettamat reunaehdot ja toisaalta myös kasvillisuuden vaikutus 
virtausoloihin sekä useimpien alueen kalalajien ja vesilintujen elinoloihin tekevät kas-
villisuudesta käyttökelpoisen elinympäristön kuvaajan. 

Hilden ja Kirkkala luokittelivat tutkimusalueen elinympäristöjä IFIMin skaalauksen 
mukaan lähinnä makro/mesohabitaattitasolla ja tarkka, mutta toisaalta myös työläs mik-
rohabitaattien analyysi puuttuu. Luokittelu perustui ilmakuviin ja maastokäynteihin 
sekä tietoihin vedenkorkeuden ja virtausnopeuden vaihteluista. 

Tutkimusalueiden kasvillisuuden yhteyttä hydrologisiin muuttujiin tutkittiin ti-
lastollisesti. Tarkastelu osoitti, että vesikasvillisuusvyöhykkeen leveyteen vaikuttavat 
vedenpinnan vaihtelu ja virrannopeus. Tulvasuojeluhankkeen vaikutuksia kasvillisuus-
alueisiin arvioitiin käyttämällä hyväksi hydrologisen mallin antamia tuloksia hankkeen 
vaikutuksista vedenpinnan vaihteluun ja virtausnopeuksiin. 

2.3.4 Muut käytetyt menetelmät 

2.3.4.1River Modelling System (RIMOS) 

Norjassa käytössä on norjalaisten hydrologien kehittämä PHABSIM-mallin muunnel-
ma, joka Malmqvistin (1991) mukaan on hyvä vaihtoehto PHABSIMille ja ottaa huomi-
oon myös hyvin lyhytaikaiset vaihtelut olosuhteissa. Malli tunnetaan nimellä RIMOS 
(The River Modelling System) ja se on osana norjalaisten syksyllä -93 esiversioksi valmis-
tuneessa River System Simulator (RSS) -mallipaketissa. RSS on kehitetty vesisysteemien 
käytön suunnitteluun ja optimointiin ja se sisältää 14 erilaista mallia, jotka liittyvät joki-
en ja järvien valurnan, fysikaalisten ja biologisten prosessien, sähköntuotannon simu-
loinnin ja ihmistoiminnan vaikutusten mallintamiseen (Harby 1994). RSS toimii UNIX-
käyttöjärjestelmässä ja sen käyttöliittymän perustana on OSF-Motif (Killingtveit & Harby 
1994). 

Norjalaisten käyttämän menetelmän hydrologinen simulointi perustuu HEC-2 - 
malliin, kun IFIMissä on HEC-2:n lisäksi valittavissa useita eri malleja. RIMOSin osana 
habitaattien simulointiin käytettävässä HABITAT-mallissa habitaatin määrän laskemi-
nen tapahtuu eri tavalla kuin PHABSIM-mallissa. HABITAT-mallissa tarkastellaan sy-
vyyden, virrannopeuden ja pohjanlaadun sopivuutta, kutakin erikseen eikä näiden yh-
distelmää (WUA) kuten PHABSIMissa (Heggenes ym. 1994). 

2.3.4.2 Kaksidimensionaalinen hydraulinen mallintaminen 

Kanadalaisissa tutkimuksissa on pyritty parantamaan habitaattien fysikaalista mallin-
tamista siirtymällä PHABSIM-menetelmän käyttämistä yksidimensionaalisista hydrau-
lisista malleista kaksidimensionaalisiin. Tällä saavutettava etu on erityisesti tarkempien 
tulosten saaminen samalla tai jopa pienemmällä maastomittausten määrällä. Ghanemin 
ym. 1994 mukaan varsin pieni määrä virtausnopeusmittauksia riittää mallin tulostuksen 
verifiointiin. 

Leclerc ym. (1994) sovelsivat kaksidimensionaalista hydraulista mallia suoraan HSI 
(Habitat Suitability Index) -menetelmään isohkossa Ashuapmushuan-joessa Quebecissä 
(vuoden keskim. virtaama 300 m3/s, kevätmaksimi 1 000 m3/s ja lopputalven minimi 80 
m3/s). Menetelmällä tutkittiin suunnitellun voimalaitosprojektin ympäristövaikutuksia 
paikallisen lohen elinympäristöihin erilaisilla juoksutuskäytännöillä. Tutkimuksessa tes-
tattiin kutuajan luonnonmukaisten virtaamavaihteluiden ja lyhytaikaissäädön vaiku-
tusten eroja käytettävissä olevien kutualueiden pinta-aloihin. 
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2.3.4.3 Kolmidimensionaalinen hydraulinen mallintaminen 

Norjassa on kokeiltu yhä tarkempien hydraulisten mallien käyttämistä habitaattien mal-
lintamiseen (Olsen & Stokseth 1994 ja Olsen & Alfredsen 1994). Kokeilut ovat olleet 
vielä vähintäänkin alustavia ja lähinnä menetelmien soveltuvuutta habitaattien mallin-
tamiseen selvitteleviä. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että käytetty kolmidimensio-
naalinen malli, SSIIM:n (Sediment Simulation In Intakes with Multiblock option) on 
ilmainen ja se on saatavilla vapaasti internetissä (URL ftp://hobbes.cdrom.com/pub/  
os2/2_x/educate/). Malli toimii PC-koneessa, jossa on OS/2- käyttöjärjestelmä ja se on 
alunperin suunniteltu sedimentin eroosion ja laskeutumisen laskentaan. 

2.3.4.4 Jokihabitaattien kartoitus 

Englannin jokiympäristöistä vastaava viranomainen National Rivers Authority (NRA) 
on tehnyt Englannin ja Walesin jokien suurimittakaavaisen jokikäytävien ja -habitaattien 
kartoituksen (NRA 1992, 1993). Kartoitusmenetelmässä tutkittiin n. 6 000 kilometriä joki-
käytäviä valitsemalla tutkittavista joista systemaattisella otannalla osuuksia, joiden vesi-
ja rantahabitaatit sekä lähialueen maankäyttö kartoitettiin. Työn yhteydessä kartoitet-
tiin myös kunnostusta tai hoitoa tarvitsevat kohteet. Menetelmä ei suoranaisesti ole käyt-
tökelpoinen lyhytaikaissäädön vaikutusten tutkimiseen, mutta osia siitä on sovelletta-
vissa pienempimittakaavaisiin habitaattikartoituksiin, jotka voivat antaa mahdollisuu-
den lyhytaikaissäädön elinympäristövaikutusten arviointiin. 

2.4 Arviointimenetelmien käyttökelpoisuus ja 
kehitystarpeet 

2.4.1 PHABSIM ja muut habitaatin soveltuvuuskäyriin perustuvat 
menetelmät 

IFIMin osana oleva PHABSIM on ollut jonkinlaisena esikuvana useimmille käytössä 
oleville jokien kaloille käytetyille habitaattimalleille. Menetelmästä on runsaasti koke-
muksia ja sitä on kalojen habitaattien arvioinnin lisäksi käytetty ainakin pohjaeläin ten, 
simpukoiden ja joidenkin vesikasvilajien habitaattien arviointiin. PHABSIM-mallia on 
kritisoitu lähinnä sen takia, että sen antamia tietoja tulkitaan ja käsitellään väärin mm. 
olettamalla potentiaalisen käytettävissä olevan habitaatin määrän korreloivan positii-
visesti kalabiomassan kanssa (ks. Mathur ym. 1984). Oikein käytettynä se on kuitenkin 
tehokas menetelmä kuvaamaan joen tarjoamia habitaatteja erilaisilla virtaainilla ja eri-
laisille eliöille. 

PHABSIM on käyttökelpoinen erityisesti pienehköillä joilla ja alueilla, jolloin sen 
tarvitsemien mittausten suorittaminen onnistuu ilman venettä. Suurien jokien ja joki-
osuuksien tutkiminen edellyttää jo suurta panostusta. Edellä mainittu koskee myös muita 
PHABSIM-mallista sovellettuja tai kehitettyjä menetelmiä kuten norjalaisten RIMOS-
pakettia sekä ranskalaisten PHABSIMista tekemää sovellusta. PHABSIMin tai siihen 
perustuvan menetelmän soveltaminen suuressa mittakaavassa Suomen olosuhteisiin vaa-
tisi todennäköisesti tarkat havainnot tutkittavien lajien habitaattivaatimuksista. Tällöin 
habitaatin soveltuvuuskäyrät voitaisiin muokata paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi. Arvi-
oinnin tarkkuuden parantamiseksi tulisikin tutkittavien lajien habitaattivaatimukset mää-
rittää erikseen jokaisella joella, jonne menetelmää sovelletaan. 

Kaksi- ja kolmidimensionaalisen hydraulisen mallintamisen käyttöä habitaattien 
arvioinnissa voidaan myös pitää hyvin läheisinä menetelminä PHABSIMi1le. Erona on 
se, että hydrauliikan mallintaminen ei välttämättä vaadi niin suuria valmistavia mitta-
uksia paikanpäällä kuin PHABSIM tarvitsee (ks. Ghanem ym. 1994). Tutkittavien lajien 
habitaattivaatimuksien selvittäminen ja habitaattien arviointi voidaan tämän jälkeen suo-
rittaa kuten PHABSIMissa. 
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Myös Habitat Evaluation Procedure (HEP) on idealtaan PHABSIMin kaltainen ja 
käyttää hyväkseen tutkittaville lajeille muodostettuja habitaatin soveltuvuuskäyriä. Joki-
ympäristöön sovellettuna HEP on käyttökelpoisuudeltaan ja vaatimuksiltaan saman-
lainen kuin PHABSIM. 

2.4.2 Kartoitusmenetelmät 

Kasvillisuuden inventointi joen alueella antaa mahdollisuuden tutkia kasvillisuushabi-
taattien esiintymistä ja laajuutta erityyppisissä vedenkorkeuden vaihtelun ja virtaus-
nopeuden olosuhteissa. Ilmakuviin ja maastokäynteihin perustuva inventointi antaa hy-
vän mahdollisuuden habitaattien määrän arviointiin. Tämä yhdistettynä tutkittavaan 
jokiosuuteen sovitetun hydraulisen mallin antamiin tarkkoihin tietoihin tuo mahdolli-
suuden kasvillisuushabitaattien esiintymiseen vaikuttavien tekijöiden erittelyyn. Kasvil-
lisuushabitaattien käyttö jokien elinympäristöjen kuvaajana vaatii kuitenkin joen kas-
villisuuden ja muiden jokialueen eliöryhmien yhteyden tarkempaa tutkimista. 

NRA:n käyttämä jokikäytävä- ja jokihabitaattikartoitus sopii käytettäväksi tilan-
teessa, jossa halutaan selvittää kokonaisen joen tai useiden jokien habitaattityypit. Me-
netelmä sellaisenaan antaa käyttökelpoista tietoa ehkä enemmänkin maankäytön suun-
nitteluun tai esimerkiksi virkistyskäyttömahdollisuuksien arviointiin kuin lyhytaikais-
säädön elinympäristövaikutusten arviointiin. Osia NRA:n menetelmästä voi kuitenkin 
käyttää esimerkiksi normaalin kasvillisuusinventoinnin yhteydessä. 
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Kasvillisuushabitaattien 
tutkimus 
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Raportissa esiteltyjen maastotutkimusten tavoitteena oli selvittää erilaisten habitaattien 
määrää ja laatua lyhytaikaissäädetyissä Oulujoessa ja Siikajoessa sekä kokeilla habitaat-
tien arviointimenetelmien soveltuvuutta lyhytaikaissäädön vaikutusten arviointiin. Tut-
kimuksessa pyrittiin selvittämään kasvillisuushabitaatteihin vaikuttavien tekijöiden, ku-
ten virtausnopeuden ja vedenkorkeuden vaihtelun merkitystä. Samalla pyrittiin selvit-
tämään myös muiden kasvillisuushabitaatteihin vaikuttavien ympäristömuuttujien suh-
teellista merkitystä. Tarkoituksena oli arvioida, millaisia mahdollisuuksia on kasvilli-
suushabitaattien parantamiseen, mitkä ovat tähän sopivat keinot ja kuinka suureen osaan 
tietyn jokialueen kasvillisuushabitaateista voidaan vaikuttaa. 

3.1 Tutkimusalueet 
Tutkimusalueiksi valittiin Oulujoki ja Siikajoki (kuva 4). Oulujoella tutkimus rajattiin 
Utasen ja Pällin voimalaitosten väliseen alueeseen, poislukien Utasen alakanava ja Uta-
järvi, sekä Montan ja Merikosken väliseen alueeseen. Siikajoella tutkimusalue rajattiin 
Uljuan altaan alapuoliseen osaan alkaen Joutenkoskelta ja jatkuen Nivankoskelle, Rant-
silan kirkonkylältä n. 3 km alavirtaan. 

Pällin allas otettiin tutkimuskohteeksi edustamaan järvimäistä patoallasta, jonka 
vedenkorkeuden vaihtelu on verrattain pientä (alle 0,5 m). Tutkitun allasalueen pinta-
ala on 3,5 km2, josta Sotkajärven osuus on n. 1,9 km2  ja Pällin voimalaitoksen ja Paskon-
kosken välinen osuus 1,6 km2. Alue on maaperältään pääasiassa moreenia. Montan ja 
Merikosken voimalaitosten välinen jokiosuus on luonteeltaan Pällin altaasta poikkea-
va. Montan alue ja jokivarsi Petäjäsaareen asti on mereen kerrostuneita sedimenttejä 
loppumatkan Merikoskelle ollessa moreenimaita. Vedenkorkeuden vuorokausivaihtelu 
Montan alavedessä on vuosien 1990-1994 vedenkorkeuksista mitattuna ollut enimmil-
lään 1,7 m keskiarvon jäädessä n. 0,5 metriin. Madekosken limnigrafin vastaavan ajan-
jakson havainnoista suurin vuorokausivaihtelu Madekoskella on ollut 1,0 m ja vuoro-
kausivaihtelun keskiarvo n. 15 cm (kuva 5). Pinta-alaa Montan ja Merikosken välisellä 
jokiosuudella on n. 7,8 km2. Oulujoen vedenlaadun tunnuslukuja vuosien 1990-1993 
havainnoista pisteestä OULUJOKI 13000 on taulukossa 1. 

Taulukko I. Oulujoen vedenlaadun tunnuslukuja vuosien 1990-1993 havainnoista pisteestä OULUJOKI 13000. 

Keskiarvo SD Minimi Maksimi N 

Alkaliniteetti 	mmol/1 0,13 0,02 0,08 0,16 51 
Sähkönjohtokyky ms/m 3,3 0,3 2,8 4,2 80 
Kiintoaine mg/I 4,3 4,5 0,4 30,0 80 
A klorofylli 	µg/I 6,6 2,6 2,2 9,1 8 
Kokonaisfosfori µg/I 22 13 1 85 58 
Kokonaistyppi 4.tg/I 369 97 260 610 53 
Väriluku Pt mg/I 61 25 35 160 80 
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Kuva 4. Tutkimusolueet. 
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Kuva 5. Vedenkorkeuden keskimääräinen vuorokausivaihtelu Montan ja Merikosken välisellä 
tutkimusalueilla vuosina 1990-1994. 
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Oulujoen nykyiset virtaamat osoittavat selkeästi mm kevättulvan puuttumisen. 
Kevätajan sulamisvedet varastoidaan Oulujärveen ja virtaaman huiput ajoittuvat talvi-
kauteen, jolloin energian tarve on suurin. Taulukossa 2 on Oulujoen virtaamien tunnus-
lukuja. 

Taulukko 1. Oulujoen virtaaman tunnuslukuja tuntikeskiarvoista ajanjaksolta 1.1.1990-30.9.1994. 

1.1.1930-30.9.1994 	(m3 s') 

Ylivirtaama HQ 489 
Keskiylivirtaama MHQ 468 
Keskivirtaama MQ 254 
Keskialivirtaama MNQ 56 
Alivirtaama NQ 49 

3.2 Aineisto ja menetelmät 

3.2.1 Kasvillisuushabitaattien kartoitus 

Kaikilta kolmelta tutkimus alueelta kartoitettiin kasvillisuushabitaattien runsaus ja tyyppi 
veneestä tehdyillä inventoinneilla. Tutkittavat alueet ajettiin moottoriveneellä ja kasvil-
lisuusalueet ja niiden valtalajit merkittiin 1:10 000 mittakaavaisille kartoille. Kartoituk-
sessa otettiin huomioon ainoastaan vesi- ja rantakasvillisuus, eikä rantametsien ja -niit-
tyjen inventointia tehty vedenkorkeusvaihtelun yläpuolisilla alueilla. 

Kartoitukset tehtiin vuonna 1994 pääosin heinäkuun 6. ja elokuun 23. päivän väli-
senä aikana. Oulujoella rantojen kasvillisuushabitaatit kartoitettiin heinäkuun ensim-
mäisellä viikolla. Ajankohta oli liian aikainen, sillä kasvillisuus ei ollut ehtinyt vielä 
kehittyä kunnolla. Kartoitusta täydennettiin osittain 23.8. kuvaamalla Oulun keskustan 
ja Sanginjokisuun väliset rannat videolle, ja täydentämistä jatkettiin myöhemmin tehty-
jen maastokäyntien yhteydessä. Siikajoen kasvillisuushabitaattien kartoitus suoritettiin 
elokuun ensimmäisellä viikolla Lamujoen alaosassa olevan Joutenkosken ja Siikajoessa 
Rantsilan keskustasta lounaasen olevan Nivankosken välisellä alueella. 

Karttapohjille merkityt kasvillisuushabitaatit luokiteltiin valtalajien elomuodon ja 
kasvuston sijainnin perusteella kolmeen luokkaan. Jokirantojen mukaisesti kasvavat nau-
hamaiset ja vyöhykkeiset habitaatit jaettiin ilmaversoiseen ja kellus/uposlehtiseen kas-
villisuuteen, jotka inventoitiin niiden osuutena rantaviivasta. Kolmannen luokan muo-
dostivat laajat yhtenäiset kasvillisuusalueet, joista oli mielekkäämpää arvioida aluei-
den pinta-alat. Näiden luokkien ulkopuolelle jäävät alueet luokiteltiin kasvittomiksi tai 
vähäkasvisiksi alueiksi. Luokittelun mukaiset tiedot siirrettiin paikkatietojärjestelmään 
Map-info-ohjelmalle, jonka avulla kunkin habitaattityypin runsaus tutkitulla alueella 
määritettiin. Kasvillisuushabitaattien määrää tutkittiin suhteessa jokiaksolta laskettujen 
poikkileikkausten virtausnopeuksiin ja vedenkorkeuden vaihteluun. 

3.2.2 Kasvillisuusanalyysi välillä Montta—Merikoski 

Kasvillisuushabitaattien tarkempaa analysointia varten perustettiin yhdeksälle koealu-
eelle yhteensä 23 koealaa (ruutua) siten, että seitsemälle alueelle perustettiin kolme ruu-
tua, ja kahdesta jäljelle jääneestä toiselle yksi ja toiselle kaksi ruutua. Koealat sijoitettiin 
kullakin paikalle rantaan nähden kohtisuoraan linjaan. Ruudut olivat kooltaan 2 x 2 
metriä ja ne merkattiin inventoinnin ajaksi köysikehikolla. Ruutujen myöhemmän pai- 
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kantamisen helpottamiseksi ne merkittiin yhdestä kulmastaan narun päässä olevalla 
valkoisella koholla. Kullakin ruudulla kasvavat kasvilajit määritettiin ja niiden peittävyys 
arvioitiin prosenttiasteikolla : +, 1, 2, ..., 5, 10, 15, ..., 100. Lisäksi jokaiselta ruudulta 
arvioitiin versotiheys laskemalla kasvavien kasviyksilöiden määrä viideltä satunnai-
sesti ruudun sisältä valitulta 20 x 20 cm:n kokoiselta osaruudulta. 

Kultakin koealueelta laskettiin rantavyöhykkeellä talven yliveden ja kesän aliveden 
välisellä alueella tavattavien kasvilajien lukumäärä 200 metrin matkalta (100 m koe-
alueen ylä ja alapuolelta). Aineistosta pyrittiin selvittämään, vaihteleeko koealueiden 
lajilukumäärä ja mitkä tekijät vaihteluun vaikuttavat. 

Kasvillisuuteen vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi koealueilta ja ruuduilta teh-
tiin mittauksia ja havaintoja ympäristömuuttujista. Ruudun pohjanlaatu määritettiin 
silmämääräisesti ja ruudut jaettiin kolmeen luokkaan vallitsevan maalajin mukaan (siltti, 
hiekka, kivi). Lisäksi turpeen tai kuolleen kasvimateriaalin läsnäolo kirjattiin. 

Kunkin koealueen profiili vaaittiin ja mittaus sidottiin mittaushetken vedenkorkeu-
teen. Vaaitsemisen yhteydessä jokaisen ruudun kaltevuus määritettiin mittaamalla koe-
alan rantaa kohden kohtisuora sivu viidestä pisteestä 0,5 metrin välein. Mittaushetken 
vedenkorkeus selvitettiin myöhemmin limnigrafien tallettamista tiedoista. Kaikille alu-
eille laskettiin vedenkorkeuden pysyvyyskäyrät vuosien 1.1.1990-30.9.1994 vedenkorke-
uksien tuntikeskiarvoista sekä samalta ajanjaksolta jaoteltuna talviaikaan (joulu - maa-
liskuu), kevääseen (huhti - toukokuu), kesään (kesä - syyskuu) ja syksyyn (loka - mar-
raskuu). Pysyvyyskäyrät ovat liitteenä 1. 

Kasvillisuusaineisto ryhmiteltiin ruudulla tavattujen kasvilajien ja niiden runsa-
uksien perusteella käyttäen MVSP- ohjelman (MultiVariate Statistical Package) hierark-
kista kokoavaa ryhmittelyanalyysiä. Ryhmittelyn pohjana käytettiin ruuduille laskettuja 
euklidisia etäisyyksiä, joiden perusteella ohjelma muodosti ruutujen samankaltaisuutta 
kuvaavan hierarkkisen dendrogrammin. Ryhmittelyanalyysin avulla selvitettiin ruutujen 
kasvillisuuden yhtenäisyyttä sekä kasvillisuudessa erottuvia ryhmiä, eräänlaisia kasvil-
lisuushab itaattityypp ej ä. 

Ympäristömuuttujien vaikutusta kasvillisuuteen tutkittiin kanonisella vastinkeski-
arvoanalyysillä (CCA) (kts. Ter Braak 1986, 1987, 1988). Menetelmä on suora gradientti-
analyysi, jossa ruutujen kasvilajisto sekä peittävyystiedot ja ympäristömuuttujista kerätty 
tieto yhdistetään ja kasvilajien vastetta ympäristömuuttujiin analysoidaan ordinaatio-
menetelmällä. Ordinaatiodiagrammin akselit muodostetaan menetelmässä siten, että 
ne kuvaavat ympäristömuuttujien lineaarisia kombinaatioita. Tällöin aineistossa tavat-
tavien lajien ja koealojen suhde ympäristömuuttujiin voidaan esittää samassa kuvaajassa. 
Analyysissä käytettiin viittä numeerista ympäristömuuttujaa: 

1. ruudun taso suhteessa koealueen vuosien 1990-1994 kesä - syyskuun 
vedenkorkeuksien tuntikeskiarvoista laskettuun 50 prosentin pysyvyys-
tasoon, 

2. vedenkorkeuden pysyvyys ruudun tasolla vuosien 1990-1994 veden 
korkeuksien tuntikeskiarvoista laskettuna, 

3. ruudun kaltevuus laskettuna rantaa kohden kohtisuoralta sivulta 0-1 m ja 
1-2 m välisten kaltevuuksien keskiarvona, 

4. koealueen vedenkorkeuden vaihtelun suuruus 50 m3/s virtaaman ja 300 
m3/ s' virtaaman välillä, 

5. koealuetta lähimmän jokimallin poikkileikkauksen keskimääräinen 
virtausnopeus 200 m3/s virtaamalla. 

Lisäksi käytettiin neljää ruudun pohjan laatua kuvaavaa nominaalimuuttujaa: 1) 
siltti, 2) hiekka, 3) kivi, 4) turve. Ruudut luokiteltiin kolmeen ensin mainittuun luok-
kaan siten, että se kuuluessaan luokkaan sai arvon 1 ja muussa tapauksessa arvon 0. 
Ruutu voi kuulua vain yhteen kolmesta ensiksi mainitusta luokasta (luokat 1-3). Mikäli 
ruudulla havaittiin turvetta tai kuollutta kasvimateriaalia mainittavia määriä sai neljäs 
nominaalimuuttuja arvon 1. 

Erotteluanalyysin avulla tutkittiin mitattujen ympäristömuuttujien tehokkuutta 
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ryhmittelyanalyysin muodostamien luokkien ennustamisessa. Analyysin muuttujina 
käytettiin viittä edellämainittua numeerista ympäristömuuttujaa. Erotteluanalyysi on 
menetelmä, jonka avulla haetaan kriteereitä aineistossa olevien luokkien erottamiseksi 
toisistaan. Tarkoituksena on muodostaa sääntö, jota voidaan käyttää vastaisuudessa, 
kun havaintoyksiköstä ei tiedetä muuta kuin muuttujakohtaiset havaintoarvot (Ranta 
ym. 1989). Oulujoen aineistoon sovellettuna erotteluanalyysillä oli tarkoitus luoda me-
netelmä, jolla kasvillisuudesta voitaisiin ennustaa ympäristömuuttujien avulla ilman 
etukäteistietoa, mihin ryhmittelyanalyysin muodostamaan luokkaan tietyn paikan kas-
villisuus kuuluu. 

3.3 Tulokset 

3.3.1 Kasvillisuushabitaatit 

3.3.1.1 Oulujoki, Sotkajärvi—Pälli 

Sotkajärven ja Pällin voimalaitoksen välinen jokiosuus (kuva 6) on Sotkajärvi mukaan 
laskettuna pääuomaa pitkin mitattuna pituudeltaan n. 8,3 km. Rantojen kasvillisuus 
voimalaitoksen ja Paskonkosken välisellä jokiosuudella on melko harvaa lukuunotta-
matta joitakin matalia lahtia, joiden kasvillisuus on hyvinkin runsasta. Rantoja seuraileva 
ohut kasvillisuusnauha katkeaa tavallisesti karkealla kiviaineksella suojatuilla jaksoilla, 
ja kasvittomia tai hyvin harvaa kasvillisuutta kasvavia rantajaksoja on melko paljon. 
Ilmaversoisten kasvien, lähinnä sarojen (Carex sp.) ja järvikortteen (Eguisetum fluviatile) 
muodostamat kasvustot ovat melko kapeita, harvoin edes 5 m:n leveyttä saavuttavia 
kasvillisuusvyöhykkeitä. Jokijakson selkeä valtalaji on järvisätkin (Rammculus peltatus), 
joka paikoitellen kasvoi usean sadan neliömetrin kokoisina lauttoina. Myös palpakko-
(Sparganium sp.) ja ahvenvitakasvustot (Potarnogeton perfoliatus), jotka pääasiassa kas-
voivat kapeina nauhoina siellä täällä pitkin jokivartta, muodostivat paikoin laajojakin 
kasvustoja (taulukko 3). Upos- ja kelluslehtiset kasvilajit muodostivatkin selkeästi suu-
rimman osan Pällin voimalaitoksen ja Paskonkosken välisestä kasvillisuudesta (kuva 
7). 

Sotkajärven altaan järvimäisyys näkyy myös sen rantojen kasvillisuudessa. Ilma-
versoisten kasvien muodostamat vyöhykkeet rannalla ovat selvästi runsaampia kuin 
jokimaisella osuudella lähellä voimalaitosta (taulukko 3, liite 2). Erityisesti järvikorte-
kasvustojen runsaus on huomattava pitkin järven rantoja, joskin myös lähes kasvittomien 
ranta-alueiden määrä on melko suuri. Järven keskellä olevien tekosaarien rannat ovat 
karuja ja kivikkoisia, eikä niille ole kehittynyt juurikaan ilmaversoista kasvillisuutta. 
Kapea ja harva vyöhyke järvisätkintä ja palpakkoa kiertää kuitenkin paikoitellen saar-
ten rantoja. Luonnonsaarien (saaret, joita ei ole rakennettu ruoppausmassoista) rannat 
ovat loivempia ja maalajiltaan hienompaa ainetta kuin tekosaarten rannat. Myös luonnon-
saarten rantakasvillisuus on kehittynyt monipuolisemmaksi, ja ilmaversoisten kasvien 
muodostama vyöhyke on hyvin tavallinen. 

Taulukko 3. Sotkajärven ja Pällin voimalaitoksen yläpuolen ranta- ja vesikasvialueiden pinta-alat. Peruskartta nro 342303 on 
Sotkajärvi Utasen alakanavan loppupäästä Paskonkoskelle ja kartta nro 342401 on Paskonkosken ja voimalaitoksen välinen alue. 

Peruskartan nro 
342303 342401 

Laajat kasvillisuusalueet (ha) 6,5 11,4 
Jokijakson pinta-ala (ha) 163,2 188,6 
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.3.1.2 Oulujoki, Montta—Merikoski 

Montan ja Merikosken voimalaitosten välisellä jokiosuudella tehty habitaattien inven-
tointi osoitti alueen eri osien poikkeavan selkeästi toisistaan. Peruskarttalehdittäin jaet-
tuna tutkittu alue muodostuu viidestä jokijaksosta, joiden yhteispituus on n. 36,5 km 
(kuva 8). Montan alapuolella oleva Muhoslampi ja n. 4 km pitkä jokijakso Hämesaaren 
alapuolella on aluetta, jolla vedenkorkeuden vaihtelu on hyvin suurta. Rantakasvillisuus 
on saraikkojen ja järvikortteen vallitsemaa vyöhykkeistä kasvillisuutta, joka syvemmäl-
lä muuttuu paikoin tiheiksi palpakko- ja ahvenvitakasvustoiksi. Alueella on useita ilma-
versoiskasvillisuuden peittämiä saaria, jotka veden ollessa korkealla ovat upoksissa. 
Montan kalanviljelylaitoksen edustalla on laaja pohjalehtisen kasvillisuuden tiheästi peit-
tämä matalikko, joka matalan veden aikana paljastuu osittain. Kasvittomat alueet kes-
kittyvät lähinnä suojatuille ranta-alueille (kuva 9, liite 3). 

Hämesaaren ja Muhoksen ja Oulun rajamailla olevan Ehtiäisen välinen lähes 9 km 
pitkä jakso on Laukaan saarten aluetta ja joitakin suojattuja jaksoja lukuunottamatta 
vaihtelevan levyisen saravyöhykkeen vallitsemaa (kuva 9). Useissa paikoissa kasvilli-
suus on selvästi vyöhykkeistä järvikortteen muodostaessa ulomman ilmaversoisvyö-
hykkeen ja syvemmällä järvisätkimen, palpakon ja ahvenvidan kellus- ja uposlehtisen 
vyöhykkeen. Suurimmalla osalla jokijaksosta ilmaversoiskasvillisuuden vyöhykkeen 
leveys on 5-15 metriä, mutta laajenee paikoin jopa 25 metrin leveyteen. 

Kuva 8. Merikosken allas. Tutkimusalue on katkoviivojen väliin jäävä alue. Kuvaan on myös merkitty 
kasvillisuusanalyysia varten perustetut koealueet. 

Ehlläinen 
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vähäkasvinen ranta 

Kellus- ja uposlehtiset 

Kuva 9, Montan ja Merikosken voimalaitosten välisen jokiosuuden kasvillisuushabitaattien inventoinnin 
tulokset. 

Taulukko 4. Montan ja Merikosken voimalaitosten välisen jokiosuuden ranta- ja vesikasvialueiden pinta-alat. Peruskarttojen 
numerot: 342210 Montta—Hämeensaari, 342201 Hämesaari—Ehtiäinen, 342208 Ehtiäinen—Kourinoja, 342205 Kourinoja—Heikkilän- 
suvanto, 342206 Heikkilänsuvanto—Merikoski. 

Peruskartan nro 

342210 342201 342208 342205 342206 

Laajat 	kasvillisuusalueet (ha) 19,8 3,9 0,1 6,4 1,8 
Jokijakson 	pinta-ala (ha) 166,1 115,2 141,8 161,2 139,1 

Ehtiäisen ja Kourinojan välillä oleva seuraava jakso on pituudeltaan n. 7,9 km, ja 
lähes koko matkan rantoja peittää selkeän vyöhykkeinen kasvillisuus (kuva 9). Kasvilli-
suuden rakenne on samanlainen kuin edellisessä jaksossa. Järvikorte on yleisempi, ja 
kasvillisuusvyöhykkeen leveys on edellistä jaksoa suurempi kaventuen alle kymmenen 
metrin levyiseksi ainoastaan Lapinsaaren ja Petäjäsaaren kohdalla sekä karkealla mate-
riaalilla suojatuilla alueilla. 

Kourinojan ja Heikkilänsuvannon välisellä 8,3 km pitkällä jaksolla joen rantojen 
luonne muuttuu huomattavasti. Kasvillisuuden vyöhykkeisyys ja ilmaversoisten kas-
vien runsaus jatkuu selvästi havaittavana n. 0,5 km Sanginsillan alapuolelle, jonka jäl-
keen alkaa Madekosken kapeikko ja sen jälkeen pääosin suojatut rannat aina Merikoskelle 
asti. Madekosken alueella ilmaversoista kasvillisuutta on koealueen 7 alapuolella (kuva 
8) vain hajanaisesti, lähinnä alueen saarien pilkkomaan uomaan muodostuneissa mata-
lissa sivu-uomissa, joissa myös muu kasvillisuus on melko runsasta. Heikkilänsuvannon 
keskellä olevalla matalikolla oli laaja satojen neliömetrien sekakasvusto palpakkoa ja 
ahvenvitaa (taulukko 4). 

Viimeinen 7,4 km pitkä jokiosuus Heikkilänsuvannolta Merikoskelle on suurelta 
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® Nivankoski 
Rantsila 

Heikkilänkoski 
D 

Hyttikoskci  

5 km 

Joutenkoski 

Lam ujoki 

Siikajoki 

Uljuan allas 

osin suojattua ja karua rantaa, jolla kasvillisuus on harvaa ja ilmaversoisia kasveja on 
hyvin vähän (kuva 9). Muutamaan matalaan paikkaan on kehittynyt laajempia kellus:  
keiholehti- ja palpakkokasvustoja. Suuri osa rannasta on lähes kasvitonta, ja usein vain 
kapea kelluslehtivyöhyke seurailee rantaa. 

3.3.1.3 Siikajoki, Joutenkoski—Nivankoski 

Tutkimusalue jakautuu kolmen peruskarttalehden alueelle, joista keskimmäinen jakso 
on vain n. 1,5 km:n mittainen jokijakso Heikkilänkoskesta ylöspäin. Tästä johtuen tu-
lokset esitetään jakaen alue kahteen osaan, jotka ovat Joutenkoski—Heikkilänkoski ja 
Heikkilänkoski—Nivankoski (kuva 10). 

Joutenkosken ja Heikkilänkosken välinen jokijakso on pituudeltaan n. 13,5 km. 
Joutenkoski sijaitsee Lamujoessa n. 2 km Uljuan tekoaltaan alapuolella. Lamujokeen 
kuuluva osa tutkimusalueesta oli rannoiltaan jonkin verran syöpynyttä ja monin pai-
koin suojattua. Ranta-ja vesikasvillisuus puuttui lähes kokonaan, eikä alueelta löytynyt 
ainoatakaan kelluslehtistä kasvia paikallisen maanomistajan lupaamasta 50 markan löy-
töpalkkiosta huolimatta. 

Joen rannat ovat melko jyrkät, joten ilmaversoiskasvillisuus muodostaa kasvu-
paikoillaan ainoastaan kapean vyöhykkeen (1-2 m) rantaan. Matalissa paikoissa, esim. 
Hyttikosken yläpuolella ja alapuolella kasvillisuus on runsasta. Kosken yläpuolella palpa-
kot runsastuvat ja rantojen ilmaversoiskasvillisuus lisääntyy, ja välittömästi kosken ala-
puolellakin palpakkoa on paljon. Samanlainen ilmiö, joskaan ei yhtä selvänä, on havait- 

Kuva 10. Siikajoen tutkimusalue on katkoviivojen väliin jäävä alue 
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tavissa Heikkilänkosken kohdalla. Rannat on suojattu vain paikoitellen ja lyhyinä pat-
kinä. Suojatut jaksot ovat tavallisesti vähäkasvisia tai kasvittomia. Myös muutoin kas-
vittomat rannat ovat melko yleisiä jokiosuudella, vähentyen kuitenkin alaspäin tultaes-
sa (kuva 10, taulukko 5, liite 4). 

Heikkilänkosken ja Nivankosken välisen jakson pituus on n. 12,5 km. Rannat ovat 
luonteeltaan samanlaisia kuin edellisessäkin jaksossa, mutta kasvillisuudessa näyttää 
olevan jonkin verran muutosta. Ilmaversoiskasvillisuuden osuus pienenee, ja jokirantaa 
hallitsee kapea ja vielä melko harva kelluslehtisten vyöhyke. Kasvittomia rantojakin 
löytyy, mutta myös niiden osuus on pienempi kuin Joutenkosken ja Heikkilänkosken 
välisellä jaksolla (kuva 11). 

Taulukko 5. Joutenkosken ja Nivankosken välisen jokiosuuden laajojen ranta- ja vesikasvialueiden pinta-alat. Peruskartat 341208 
ja 341205 ovat Joutenkosken ja Heikkilänkosken välinen alue ja kartta 341206 on jakso Heikkilänkoskelta Nivankoskelle. 

Peruskartan nro 

341208 + 341205 	341206 

Laajat kasvillisuuslautat (ha) 	12,9 	 4,1 
jokijakson pinta-ala (ha) 	188,6 	 163,2 

Peruskarttalehti 

Kuva I I . Joutenkosken ja Nivankosken välisen jokiosuuden kasvillisuushabitaattien inventoinnin 
tulokset. 
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LUOKKA 2 

KOEALA I RUUTU 
1 /1 
5/1 
3/1 
2/1 	LUOKKA 9 
4/1 
6/1 
7/1 
1/2 
2/3 
9/2 

6/3 
9/3 

- 1 /3 
4/3 
7/2 
9/1 
3/3 
7/3 
8/1 

3.3.2 Kasvillisuusanalyysi 

Kasvillisuusanalyysia varten kerätyn aineiston tarkastelu ryhmittelyanalyysin avulla 
antoi tulokseksi kolme selkeästi erillistä luokkaa (kuva 12). Luokat muodostuvat ruu-
duilta tavatun kasvilajiston ja lajien peittävyyksien samankaltaisuuksien perusteella. 
Tulos osoittaa, että yhdeksän koealueen (merkitty kuvaan 8) väliset erot eivät ole ryh-
mittelyn kannalta merkittävän suuria, vaan kaikkiin luokkiin on tullut ruutuja useilta 
alueilta. Muiden ympäristötekijöiden kuin koealueen sijainnin voidaan siis olettaa vaikut-
tavan kasvillisuuden muotoutumiseen. Luokkiin kuuluvilta ruuduilta mitattuja muut-
tujia ja niiden kasvillisuutta esitetään taulukoissa 6 ja 8. 

2/2 
~4/2 
	 6/2 
	 3/2 

LUOKKA 3 

5/2 

Kuva 12. Ryhmittelyanalyysin muodostama dendrogrammi kasvillisuusruutujen ryhmittelystä. Koe-
alueiden numerot kuvan 5 mukaiset. 
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Taulukko 6. Ryhmittelyanalyysillä muodostettujen luokkien ympäristömuuttujia kuvaavia lukuja. 

Luokka I n = 1 
ka 	sd 

Luokka 2 n = 	12 
ka 	sd 

Luokka 3 n = 5 
ka 	sd 

Versotiheys 	(kpl) 20,5 5,5 1,1 11,9 23,6 4,7 
Etäisyys 50% pys. (m) 0,3 0,3 -0,7 0,1 -0,4 0,2 
Pysyvyys (%) 61,3 11,0 90,9 16,0 88,4 10,2 
Kaltevuus (%) 9,1 9,4 11,2 11,5 9,9 3,0 
Ved.kork.vaihtelu (m) 1,1 0,4 0,8 0,5 1,2 0,2 
Virtausnop. (Os) 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 

Ryhmittelyanalyysin muodostamien luokkien välisiä eroja tutkittiin analysoimal-
la Kruskall-Wallisin testillä, eroavatko eri luokkiin kuuluvien ruutujen ympäristömuut-
tujien keskiarvot toisistaan. Tilastollisesti merkitsevä ero löytyi ruuduilta lasketusta ver-
sotiheydestä (p<0,005), syvyydestä vedenpinnan 50 %:n tasosta (p<0,005) sekä veden-
pinnan pysyvyysprosenteista ruudun tasolla (p<0,005) (taulukko 6). 

Ympäristömuuttujien merkityksen selvittämiseksi kasvillisuushavainnot ja mita-
tut muuttujat analysoitiin kanonisella korrespondenssianalyysillä. Kasvilajien suhdetta 
ympäristömuuttujiin kuvaava ordinaatiodiagrammi (kuva 13) osoittaa lajien ryhmittyvän 
melko selvästi kolmeen ryhmään. Numeerisia ympäristömuuttujia kuvaavien nuolten 
pituus ilmaisee muuttujan arvoa lajien välisen vaihtelun selittäjänä, ja nuolen suunta 
ilmaisee muuttujan parhaiten selittämän vaihtelun suunnan. Pohjan laatua kuvaavien 
nominaalisten ympäristömuuttujien arvot kuvataan diagrammissa tähdellä. Kukin nomi-
naalimuuttujan luokka muodostaa yhden pisteen, joka sijoittuu luokkaan kuuluvien 
kasvillisuusruutujen saamien akselin arvojen keskipisteeseen. 

Kasvilajeja kuvaavassa diagrammissa on selkeästi havaittavissa vaaka-akselin suun-
tainen vaihtelu, jota kasvupaikan suhde vedenpinnan 50 %:n pysyvyystasoon selittää 
melko hyvin. Kuvassa on myös runsasta pystyakselin suuntaista hajontaa, mutta sitä 
selittäviä ympäristömuuttujia ei ole. Tämän vaihtelun voidaan olettaa johtuvan yhdes-
tä tai useammasta ympäristötekijästä, joita ei ole mitattu. Analyysin muodostamat kak-
si ensimmäistä akselia selittävät yhteensä 67 % lajien ja ympäristömuuttujien kuvaajan 
vaihtelusta. 

Kasvillisuusruutujen ja ympäristömuuttujien suhdetta kuvaavassa diagrammissa 
voidaan erottaa ryhmittelyanalyysin muodostamat kolme luokkaa (kuva 14). Luokka 2 
on suurimpana ja epäyhtenäisimpänä luokkana hajaantunut laajalle alueelle, ja erityi-
sesti Madekosken alueen ruudut (S21, S22, S23, S11, ja LI2) poikkeavat toisistaan hyvin 
paljon. 

Ryhmittelyanalyysin muodostamien kasvillisuusluokkien ennustaminen erottelu-
analyysillä onnistui hyvin. Oikeita luokituksia olin. 91 %. Luokiteltuja ruutuja oli 24, ja 
näistä vain 2 meni erotteluanalyysissä väärään luokkaan (taulukko 7). Vaikkakin luokit-
teluun oli käytettävissä 5 muuttujaa, ei kaikilla niillä ollut merkittävää vaikutusta erot-
teluanalyysin. Ainoat tuloksen kannalta merkittävät muuttujat olivat syvyys 50 %:n ve-
denkorkeuden pysyvyystasosta (Wilks' Lambda 0,534. p<0,005) sekä vedenkorkeuden 
pysyvyysarvo ruudun tasolla (Wilks' Lambda 0,488. p=0,005). Vedenkorkeuden voidaan 
tämänkin tuloksen perusteella olettaa olevan tärkein kasvillisuutta muokkaava ympä-
ristötekijä mitatussa aineistossa. 
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Ylei- 
syys 

vesisara 	(Carex 	aquatilis) 100,0 
rantamatara (Galium 	palustre) 42,9 
terttualpi 	(Lysimachia 	thyrsiflora) 42,9 
katkeratatar (Polygonum hydropiper) 42,9 
lehtisammal (Bryum sp.) 	 42,9 
rantalemmikki (Myosotis laxa) 	42, 
rentukka (Caltha palustris) 	28,6 
rantaminttu (Mentha arvense) 	14,3 
ranta-alpi (Lysimachia vulgaris) 	14,3 
ruokohelpi (Phalaris arundinacea) 	14,3 
korpikaisla (Scirpus sylvaticus) 	14,3 
rantaleinikki (Ranunculus reptans) 	14,3 
viitakastikka (Calamagrostis canescens)14,3 
luhtakastikka (Calamagrostis stricta) 	14,3 
luhtalitukka (Cardamine pratensis 
subsp. dentata) 	 14,3 

jouhivihvilä (Juncus filiformis) 	14,3 
kurjenjalka (Patentilla palustris) 	14,3 
kaitapalpakko (Sparganium 

angustifolium) 
keiholehtiristeymä (Sagittaria natans 
x sagittifolia) 

järvisätkin (Ranunculus peltatus) 
näkinparta (Chara sp.) 
rönsyrölli (Agrostis stolonifera) 
hapsiluikka (Eleocharis acicularis) 
suohorsma (Epilobium palustre) 
mesiangervo (filipendula ulmaria) 
rantavihvilä (Pincus alpinoarticulatus) 
rantapalpakko (Sparganium emersum) 
ahvenvita (Potamogeton perfoliatus) 
oikovesirikko (Elatine orthosperma) 
kelluskeiholehti (Sagittaria natans) 
palpakko (Sparganium sp.) 
pikkuvesitähti (Callitriche palustris) 
järvikorte (Equisetum fluviatile) 	57,1 

Taulukko 1. Ryhmittelyanalyysillä muodostettujen kasvillisuusluokkien ennustaminen erottelufunktioiden perusteella. Oikeita luokituksia 

91,7 %. 

Ennustettu luokka 
Todellinen luokka 	Ruutujen lukumäärä 

Luokka 	I Luokka 2 Luokka 3 

Luokka I 1 6 I 0 

85,7 % 14,3 % 0,0 % 

Luokka 2 12 I II 0 

8,3 % 91,1 % 0,0 % 

Luokka 3 5 0 0 5 

0,0 0,0 % 100,0 % 

Taulukko 8. Ryhmittelyanalyysillä muodostettujen luokkien kasvillisuus. Luokissa esiintyvien lajien yleisyys ilmoittaa, kuinka 

monessa prosentissa luokan havainnoista laji on tavattu ja runsaus on keskiarvo lajin peittävyyksistä näissä havainnoissa. 

Luokka I n = 7 Luokka 2 n = 12 	Luokka an=5 

  

Run- 
sam 

Ylei- 
syys 

Run- 
saus 

Ylei- 
syys 

Run- 
saus 

91,4 8,3 1,0 40,0 1,0 
1,1 8,3 1,0 
3,3 - 
0,8 - - 
0,3 
0,3 - 20,0 0,3 
0,6 

20,0 - 
2,0 - - 
2,0 - - 
1,0 8,3 3,0 
0,3 16,1 3,0 20,0 0,3 
0,3 - - 
1,0 8,3 0,3 - 

0,3 - 
0,3 8,3 20,0 - 
0,3 8,3 0,3 

58,3 32,1 - 

41,1 5,2 
16,1 25,0 
16,1 11,0 
8,3 30,0 
8,3 10,0 - 
8,3 0,3 - 
8,3 0,3 
8,3 5,0 
8,3 1,0 

- 25,0 2,1 20,0 0,3 
- 16,1 2,6 20,0 0,3 

8,3 0,3 20,0 1,0 
- - 20,0 1,0 

25,0 0,5 60,0 0,3 
0,9 33,3 4,1 100,0 76,0 
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Käytetyt kasvilajien lyhenteet: 
agr sto = Agrostis stolonifera, 
cal can = Calamagrostis canescens, 
cal str = Calamagrostis stricta, 
car pro = Cardamine pratensis, 
cha sp = Chara sp, 
ele aci = Eleocharis acicularis, 
equ flu = Equisetum fluviatile, 
gal pal = Galium palustre, 
lys thy = Lysimachia thyrsiflora, 
men arv = Mentha arvensis, 
pha aru = Phalaris orundinacea, 
pot pal = Potentilla palustris, 
ran rep = Ranunculus reptons, 
sag no t= Sagittaria notans, 
sci syl = Scirpus sylvaticus, 
spa eme = Sparganium emersum,  

bry sp = Bryum sp, 
cal pal = Callitriche palustris, 
car aqu = Carex aquatilis, 
cat pal = Caltha palustris, 
ela ort = Elatine orthosperma, 
epi pal = Epilobium palustre, 
fil ulm = Filipendula ulmaria, 
jun alp = juncus alpinoarticulatus, 
lys vul = Lysimachia vulgaris, 
myo lax = Myosotis laxa, 
pol hyd = Polygonum hydropiper, 
pot per = Potamogeton perfoliatus, 
ran pel = Ranunculus peltatus, 
sag xna = Sagittaria notans x sagittifolia, 
spa ang = Sparganium angustifolium, 
spa sp = Sparganium sp. 

Kuva 13. Kasvilajien ja ympäristömuuttujien suhdetta kuvaava kanonisen vastinkeskiarvoanalyysin 
tulos ordinaatiodiagrammina. Numeeriset muuttujat on kuvattu nuolilla ja nominaalimuuttujat 
tähdellä. D=vedenkorkeuden pysyvyys, d50=syvyys vedenkorkeuden 50 %:n pysyvyystasosta, 
V=virtausnopeus, S=ruudun kaltevuus, dW=vedenkorkeuden vaihteluväli, Si=siitti, Hi=Hiekka, 
Ki=kivi, Tv=turve. 

Eräät ruutujen ympäristömuuttujat korreloivat ruuduilta tavattujen lajimäärien ja 
versotiheyksien kanssa. Lajimäärien ja versotiheyksien sekä ympäristömuuttujien väli-
set korrelaatiokertoimet ovat taulukossa 9. 
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Kuva 14. Kasvillisuusruutujen ja ympäristömuuttujien kanonisen vastinkeskiarvoanalyysin tulos 
ordinaatiodiagrammina.. Numeeriset muuttujat kuvattu nuolilla ja nominaalirnuuttujat tähdellä. 
Selitykset kuvassa 12. Ryhmittelyanalyysin luokkia kuvaavat symbolit ovat; 0= luokka 1, o = luokka 2, 
ffi = luokka 3. 

Taulukko 9. Lajimäärien, versotiheyksien ja ympäristömuuttujien väliset korrelaatiokertoimet. Havaintojen lukumäärä on kaikissa 
tapauksissa 24. Korrelaatiokertoimien merkitsevyydet: * = p<0.05, ** = p<0,01, *** = p<0,005 

Lajimäärä 1,00 
Versotiheys 0,54** 1,00 
Syvyys 0,44* 0,58** 1,00 
Pysyvyys -0,41* -0,58** -0,83*** 1,00 
Kaltevuus -0,22 -0,47' -0,38 0,35 1,00 
Virtausnopeus 0,36 0,03 -0,25 0,36 0,34 1,00 
Vedenkorkeusvaihtelu -0,41* 0,01 0,13 -0,21 -0,40* -0,86*** 1,00 

Laji- 	Verso- 	Syvyys 	Pysyvyys Kaltevuus Virtaus- Vedenkorkeus- 
määrä tiheys 	 nopeus vaihtelu 

Koealueilla esiintyviin kasvilajien määriin vaikuttavia tekijöitä selvitettiin tutki-
malla regressioanalyysia avulla alueen kaltevuuden, poikkileikkauksen keskimääräi-
sen virtausnopeuden ja vedenkorkeuden vaihteluvälin vaikutusta lajimääriin. Ainoas-
taan poikkileikkauksen virtausnopeudella pystyttiin jossain määrin ennustamaan koe-
alueen kohdalta 200 metrin matkalta tavattujen kasvilajien määriä (r2=0,63, p<0,05). 
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3.4 Tulosten arviointi 
Kasvillisuushabitaattien kartoitus Oulujoella osoitti, että sekä patoaltaiden välillä että 
altaiden osien välillä on eroja kasvillisuushabitaattien määrässä ja laadussa. Sotkajärven 
järvimäisten ominaisuuksien vuoksi rantojen kasvillisuusalueet erosivat selvästi muis-
ta tutkituista alueista, ja varsinkin ilmaversoiskasvillisuutta tavattiin runsaammin (n. 
51 % rantaviivasta) kuin jokimaisella Pälli n ja Paskonkosken välisellä osuudella (31 %). 
Hilden ja Kirkkala (1994) havaitsivat kasvillisuuden Kokemäenjoella olevan laajinta pai-
koilla, joilla vedenkorkeuden vaihtelu ja virtausnopeudet ovat pieniä. Tämä näyttää 
pätevän myös suuressa osassa Oulujoen tutkimusalueita, joskin monin paikoin rannan 
maaperän laatu tuntuu peittävän vedenkorkeuden vaihtelun ja virtausnopeuden vai-
kutuksen. Ilmaversoiskasvillisuus oli erityisen runsasta Montan ja Merikosken välisen 
jokiosuuden puolivälissä, jossa Ehtiäisen ja Kourinojan välisen jakson n. 22 kilometriä 
pitkästä rantaviivasta 97 %) oli ilmaversoiskasvillisuuden peittämää. Alueen kasvilli-
suushabitaatit olivat kehittyneet selkeän vyöhykkeisiksi ja muistuttivat järvien rannoil-
la tavattavia habitaatteja (kts. Hamari 1973). 

Upos- ja kelluslehtinen kasvillisuus oli paikoitellen erittäin runsasta. Muhoslammen 
alueella kasvillisuus saattaa jo aiheuttaa haittaa esimerkiksi vetouistelulle. Rorslett (1988) 
on havainnut säännöstelyn muuttaneen Etelä-Norjassa Otra-joen jokikasvillisuuden elin-
olosuhteita siinä määrin, että nimenomaan uposlehtiselle kasvillisuudelle on tullut mah-
dollisuus lisääntyä häiritsevässä määrin. Erityisesti häiritsevän runsaana Rorslett mai-
nitsee rentovihvilän (Juncos bolbosus) sekä potentiaalisena liiallisen kasvillisuuden ai-
heuttajana mm. kaitapalpakon. 

Tutkimusalueiden eroosiosta kärsivät rannat on lähes kaikki suojattu karkealla kivi-
aineksella, mikä näkyy selvästi kasvillisuushabitaattien puuttumisena. Suojatut ranta-
alueet ovat usein profiililtaan jyrkkiä, ja näillä alueilla myös virtausnopeudet ovat ta-
vallisesti suuria. Suuri osa kasvittomista tai vähäkasvisista ranta-alueista oli nimenomaan 
suojattuja rantoja tai uoman ruoppauksen yhteydessä rakennettujen saarien kivisiä ran-
toja. Myös koskipaikkojen luontainen kivisyys ja avointen paikkojen aallokon aiheutta-
ma rannan karuuntuminen voivat joissain tapauksissa luoda samantyyppisiä habitaatteja 
(kts. Nilsson ja Holmström 1985). Selvimmin tämä näkyi Madekosken alapuolisilla ran-
noilla. Heikkilänsuvannon ja Merikosken välillä vain 8 %:lla rantaviivasta kasvoi ilma-
versoiskasvillisuutta kasvittoman rantaviivan osuuden ollessa 76 %. Koko Montan ja 
Merikosken välisen jokialueen 108 km pitkästä rantaviivasta kasvitonta tai vähäkasvista 
rantaa oli 32,5 kin eli n. 30 %. 

Oulujoella ryhmittelyanalyysin muodostamat kasvillisuusluokat selittyvät selke-
ästi koealojen suhteella vedenkorkeuteen. Luokkaan 1 kuuluvien ruutujen kasvillisuus 
on tyypillisesti rannan yläosan saravaltaista kasvillisuutta, kun taas luokka 2 on kasvilli-
suudeltaan hyvin hajanainen ryhmä, jonka ruudut ovat kellus- ja uposlehtisen kasvilli-
suuden sekä harvojen ilmaversoiskasvien vallitsemia. Luokan 3 ruudut ovat uloimman 
ilmaversoisvyöhykkeen. muodostaman järvikortteen vallitsemia koealoja (liite 5). 

Versotiheydessä oli eroja luokkien välillä, ja luokka 2 erottui muita harvemman. 
tiheyden vuoksi; ilmaversoisia syvemällä kasvava kellus- ja uposlehtikasvillisuus ei 
yleensä esiinnykään tiheinä kasvustoina. Luokkien ruuduilta tavattujen kasvilajien lu-
kumäärät vaihtelivat välillä 1-11, mutta luokkien välillä ei ollut eroa. 

Koealueilta tavattujen lajien lukuinäärissä havaittu yhteys virtausnopeuteen on 
havaittu myös muissa tutkimuksissa. Nilsson (1987) käytti uoman keskiosan pinnan 
virtausnopeutta kuvaamaan virtauksen vaikutusta joen reunojen habitaatteihin ja tote-
si lajimäärän kasvavan virrannopeuden kasvaessa, kunnes virrannopeuden ollessa rt. 
0,5 m/s lajimäärä alkoi taas pienentyä. Lajinnäärän kasvaminen virtausnopeuden kas-
vaessa voi johtua lisääntyneen häiriön aiheuttamasta vapaiden kasvupaikkojen lisään-
tymisestä sekä siitä, että suurikokoiset ja voimakkaat kilpailijat eivät kestä virtauksen 
aiheuttamaa häiriötä kovinkaan hyvin. Lajimäärien kasvamiseen voivat vaikuttaa myös 
maaperästä johtuvat tekijät. Nilsson ym. (1989) havaitsivat lajimäärien olevan suurim-
millaan kasvualustan karkeuden ollessa 'keskikarkeaa'. Lajimäärät pienenevät sekä pohja- 
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materiaalin hienontuessa että muuttuessa karkeammaksi. On huomattava, ettei Oulujoel-
ta kerätyssä aineistossa havaittu yhteyttä virtausnopeuden ja ruutujen lajimäärien välillä. 

Kanoninen vastinkeskiarvoanalyysi (CCA) osoitti selkeästi tärkeimmät kasvilli-
suuteen vaikuttavat tekijät. Virtausnopeuden pieni vaikutus habitaattityyppien muo-
dostumiseen tulee esille myös tässä analyysissä. Kasvilajien sijoittuminen kuvaajassa 
osoittaa hyvin kasvien suhtautumisen vedenkorkeuteen; ahvenvita, kaitapalpakko (Spar-
ganium angustifolium) ja järvisätkin kasvavat syvässä vedessä, kun taas mm. vesisara 
(Carex aquatica), luhtakastikka (Calamacrostis canescens) ja rentukka (Caltha palustris) ta-
vataan tavallisesti rannan yläosassa. 

Kuvaajan pystyakselin suuntainen huomattavan suuri vaihtelu, jota mitatut ympä-
ristömuuttujat eivät pysty selittämään, on kasvilajien perusteella jossain määrin selitet-
tävissä. Vaihtelun ääripäitä edustavat lajit ovat koko aineistossa melko harvinaisia. Mesi-
angervo (Filipendula ulmaria), rönsyrölli (Agrostis stoloniferk), rantavihvilä (Juncus alpi-
noarticulatus) ja suohorsma (Epilobium palustre) esiintyivät ainoastaan yhdellä ruudulla 
suhteellisen kuivalla paikalla. Myös toisen ääripään lajit, hapsiluikka (Eleocharis acicu-
laris), rantapalpakko (Sparganium emersum) ja oikovesirikko (Elatine orthosperma) esiin-
tyvät vain muutamalla ruudulla tyypillisesti matalassa vedessä. Todennäköisesti laa-
jempi kasvillisuusaineisto, jossa nyt käytetyssä aineistossa harvinaiseksi jääneet lajit oli-
sivat esiintyneet useampia kertoja, olisi parantanut analyysin tulosta ja antanut selkeäm-
män kuvan aineistossa tavattavaan vaihteluun vaikuttavista tekijöistä. 

Kasvillisuusruutujen hajonta ordinaatiodiagrammissa muotoutuu ruudulla esiin-
tyvien kasvilajien ja niiden runsauksien perusteella. Laajimmalle hajonneen ryhmittely-
analyysin luokan (luokka 2) ääripäiden ruutujen kasvillisuus muodostuu suurelta osin 
edellisessä kappaleessa mainituista aineistossa suhteellisen harvinaisista lajeista. 

Siikajoella kasvillisuushabitaattien kartoitus antoi viitteitä virtausnopeuden mer-
kityksestä kasvilajien esiintymiselle. Poikkileikkauksella nro 41 Lamujoessa n. 1 km La-
mujoensuulta ylöspäin ovat leikkauksen keskimääräiset virtausnopeudet jopa 1,4 m/s 
virtaaman ollessa n. 39 m3/s. Lamujoen yhdyttyä Siikajokeen alkaa rannoillakin kasvil-
lisuus lisääntyä aluksi pieninä järvikortekasvustoina, ja n. 2,5 km alempana myös kel-
luslehtiset lajit kuten ulpukka (Nuphar luteum) ja palpakko (Sparganium sp.) esiintyvät 
ensimmäisen kerran. Poikkileikkaus nro 47 sijaitsee n. 600 m Lamujoensuulta alaspäin, 
ja sen virtausnopeudet ovat selvästi Lamujokea pienemmät yltäen 39 m3/s virtaamalla 
n. 0,7 m/s nopeuteen. Sirjola (1969) ja Hamari (1973) esittävät järvikortteen virtaama-
toleranssin olevan tutkimissaan joissa n. 0,35 ja 0,45 m/s; vastaavat arvot ulpukalle ovat 
0,5 ja 0,4 m/s. Palpakoilla virransietokyky riippuu lajista ja vaihtelu on melko laajaa. 
Sirjola antaa rantapalpakon (Sparganium emersurn) ylärajaksi 0,8 m/s Hamarin arvon 
ollessa 0,55 m/s, kun taas Sirjolan mukaan siimapalpakko sietää jopa 1,3 m/s virran-
nopeutta. 

3.5 Johtopäätökset 

Kasvillisuushabitaattien kartoitus on nopea ja yksinkertainen tapa tutkia jokirantojen 
habitaattityyppien laajuus ja jakautuminen. Menetelmän tarkkuutta kannatta parantaa 
kehittämällä hiukan monipuolisempi habitaattiluokittelu ja käyttämällä kartoituksen 
apuna ilmakuvia. Map-info -ohjelma mahdollistaa aineiston käsittelyn ja kätevän tulos-
tamisen, joskin ohjelman opettelu vaatii aikaa. 

Kasvillisuusanalyysi ja ympäristömuuttujien mittaus antaa selkeän kuvan tutkit-
tujen jokirantojen kasvillisuuden rakenteesta ja siihen vaikuttavista ekologisista teki-
jöistä. Ryhmittelyanalyysin avulla voidaan selvittää kasvillisuusyhteisöjen rakennetta. 
Kanoninen vastinkeskiarvoanalyysi tuo tietoa kasvillisuuden rakenteeseen vaikuttavista 
ympäristömuuttujista ja niiden suhteista. Erotteluanalyysin avulla voidaan muodostaa 
menetelmä, jolla ympäristömuuttujien perusteella voidaan ennustaa kasvillisuusyhtei-
söjen rakennetta. Kasvillisuusanalyysin tarkkuuden parantamiseksi näytekokoa tulisi 
kasvattaa ja näytteiden otantaa kehittää. Mitattavien ympäristömuuttujien määrää tuli- 
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si lisätä (esim. maaperä tarkemmin). 
Tutkimusten tulokset antavat joitain selkeitä viitteitä pohdittaessa kasvillisuuden 

muotoutumiseen vaikuttavia tekijöitä lyhytaikaissäädetyssä joessa. Tutkimuskohteissa 
tärkein kasvillisuuteen vaikuttava tekijä on vedenpinnan korkeustaso. Kasvillisuushabi-
taattien muotoutumisen kannalta ei vedenkorkeuden vaihteluvälin laajuudella ollut mer-
kitystä, vaan hyvinkin nopeasti vaihtelevan vedenpinnan keskimääräinen pysyvyys tie-
tyllä tasolla oli määräävämpi tekijä. Koska tietyntyyppisen habitaatin kehittymiselle 
sovelias alue riippuu vedenpinnan tasosta, on myös rantojen profiileilla merkittävä osuus 
habitaattien määrän määräytymisessä. 

Montan ja Merikosken välisen jokiosuuden kasvillisuus on paikoitellen hyvinkin 
runsasta, eikä tutkimuskohteissa ole havaittavissa lyhytaikaissäädön kasvillisuutta vä-
hentävää vaikutusta. Kasvittomasta ja vähäkasvisesta rannasta suurin osa sijoittuu Made-
kosken alapuoliselle alueelle. Tällä alueella on vain vähän kohteita, joissa kasvillisuu-
den lisääminen saattaisi olla tarpeellista tai hyödyllistä. Kasvittomilla tai vähäkasvisilla 
alueilla voidaan kasvillisuuden lisääntymistä edesauttaa maansiirtotöillä, joilla joki-
rannanprofiilia muotoillaan loivemmaksi. Tällaisille rannoille voi myös muotoilla veden-
korkeuden pysyvyyteen nähden sopivalle tasolle maaperältään riittävän hienojakoisia 
tasanteita ja alueita, joille kasvillisuus pystyy levittäytymään luonnollisesti tai istutus-
ten avulla. 

Lyhytaikaissäädön muuttamisella ei pystytä Oulujoen tapauksessa vaikuttamaan 
nykyhetken tilanteeseen eikä lisäämään kasvillisuushabitaatten määrää, sillä kasvittomia 
alueita on kovin vähän. Säädön muuttaminen ei ratkaisevasti vaikuttaisi tilanteeseen 
alueilla, joilla kasvillisuusalueiden pieni pinta-ala johtuu pääasiassa rannan jyrkästä pro-
fiilista. 

Siikajoen tutkimusalueella kasvillisuushabitaattien kartoittaminen oli Oulujokeen 
verrattuna työläämpää. Jokijaksolla olevat useat kosket, sopivien veneenlaskupaikkojen 
vähäisyys sekä matala ja kivinen joki hidastivat veneestä tehtävää kartoitusta. Ilma-
kuviin ja maastossa tehtäviin tarkastuskäynteihin perustuva tarkastelu olisi sopivampi 
tämän tyyppisissä joissa. 

Kasvillisuuden vähäisyys Lamujoessa Uljuan altaan alapuolella johtuu todennä-
köisesti lyhytaikaissäädön aiheuttamista suurista virtausnopeuksista. Lamujoen yhdis-
tyttyä Siikajokeen uoma muuttuu suuremmaksi ja virtausnopeudet laskevat niin, että 
kasvillisuudella on mahdollisuus selviytyä. Jokirantojen profiili on melko jyrkkä koko 
tutkimusalueella, mikä aiheuttaa sen, ettei laajoja rantakasvillisuusalueita pääse synty-
mään. Siikajoen jyrkät rannat vaikeuttavat myös mahdollisuuksia kunnostaa ja suojata 
rantoja siten, että kasvillisuudelle luodaan sopivia alueita. 

Rantojen maalaji osoittautui olevan merkittävä tekijä erityisesti alueilla, joilla ranta-
törmiä oli suojattu karkealla kiviaineksella. Ihmisen aikaansaamat kiviset rannat ovat 
suurimmaksi osaksi vieläkin ilman kasvillisuutta, vaikka suojauksesta tai rannan ra-
kentamisesta olisi kulunut jo kymmeniä vuosia. Eroosiosuojauskohteiden valinnan kri-
teereitä tulisi muuttaa siten, että tarpeettomilta suojauksilta vältyttäisiin ja tarpeellisis-
sa suojauksissa suojausmateriaalin valinta ja mahdollinen rannan jyrkkyyden muotoilu 
mahdollistaisivat kasvillisuuden kehittymisen alueelle. 

Kasvillisuuden runsaus jokirannoilla ei suinkaan ole mikään itseisarvo. Rannan 
käyttäjien tarpeet ja arvostukset vaikuttavat kunnostustarpeeseen ja kunnostuksessa 
käytettävien menetelmien valintaan. Rantojen maisemaa muovaavana tekijänä ranta- ja 
vesikasvillisuus on kuitenkin merkittävässä asemassa. Ranta-alue ja sen kasvillisuus 
toimii myös kahden erilaisen ekologisen ympäristön, maaympäristön ja vesiympäristön 
vaihettumisvyöhykkeenä. Tällaiset ekologiset vaihettumisvyöhykkeet, ekotonit, ovat 
useimmiten eliöstöltään selvästi ympäristöään monimuotoisempia ja ekologisesti tuot-
tavampia. Rantavyöhykkeen kasvittomuus aiheuttaa sen, että vaihettuminen tapahtuu 
jyrkästi ja ekotonivaikutus jää pieneksi. Kasvillisuuden elinolosuhteita parantamalla voi-
daan ranta-alueen monimuotoisuutta lisätä, ja tämän vuoksi myös ekologisten ja pa-
remmin luontoon sopivien jokirantoj en suojausmenetelmien kehittäminen on tarpeen. 
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Säännöstelyn vaikutukset 
taimenen elinalueiden 
laajuuteen Siikajoen 
Hyttikoskella 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Säännöstellyssä joessa kalojen elinympäristön fysikaalinen tila vaihtelee enemmän kuin 
säännöstelemättömässä joessa. Virtaamavaihteluiden vaikutuksia vesieliöille sopivien 
mikrohabitaattien määrään voidaan tutkia elinympäristömallien avulla. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin kokeiluluontoisesti elinympäristön simulointimallia 
säännöstelyn elinympäristövaikutusten selvittämiseen ja uusien säännöstelyvaihtoeh-
tojen vertailuun. Käytetty malli on variaatio Pohjois-Amerikassa yleisesti käytössä ole-
vasta PHABSIM- mallista (Physical Habitat Simulation), joka puolestaan on osa laajem-
paa IFIM (Instream Flow Incremental Methodology) -kokonaisuutta (Bovee 1982, Huusko 
ja Korhonen 1994). Käytetty malliversio on kehitelty Ranskassa Cemagref-instituutissa 
(Souchon ym. 1990). Keskeinen PHABSIM-mallin antama tulos on tarkasteltavalle lajil-
le soveltuvan alueen kokonaismäärä (Weighted Usable Area, WUA). Mallin käytön pe-
rusteisiin perehtyminen onnistuu parhaiten Boveen (1982) julkaisun avulla. 

4.1 Siikajoen tutkimusalue ja mittausmenetelmät 
Tässä selvityksessä elinympäristömallin soveltamiskohteena oli Siikajoki, joka laskee 
Perämereen Pohjois-Pohjanmaalla. Siikajoen valuma-alueen laajuus on 4 318 km2, järvi-
syys 2,3 % ja luonnontilainen keskivirtaama 35 m3s 1. Siikajoen hydrologiaa on eniten 
muuttanut Uljuan tekoaltaan rakentaminen ja sen jälkeen aloitettu vesistön säännöste-
ly. Uljuan altaan pinta-ala on 28 km2  ja säännöstelytilavuus 146 Mm3. Vesistöalueella on 
myös kolme pienempää säännöstelyallasta yhteiseltä säännöstelytilavuudeltaan 39 Mm3. 
Siikajoen virtaamia kuvaavia tunnuslukuja ennen säännöstelyn aloittamista ja sen jäl-
keen on esitetty taulukossa 10. Altaan käyttöönoton jälkeen tulva-ajan ylivirtaamat ovat 
pienentyneet ja kesäaikaiset alivirtaamat kasvaneet. Ero keskivirtaamissa johtunee pää-
asiassa tarkasteltaville jaksoilla sattuneista erilaisista vesivuosista (Oulun vesi- ja ympä-
ristöpiiri 1995). Siikajoen vedenlaadun tunnuslukuja vuosien 1990-1993 havainnoista 
pisteestä SIIKAJOKI 8-TIEN S 11600 on taulukossa 11. 

Taulukko 10. Siikajoen virtaamia ennen ja jälkeen Uljuan altaan rakentamisen. Allas valmistui vuonna 1910 (Oulun vesi- ja 
ympäristöpiiri 1995). 

1936-1960 (m's') 1910-1986 (m's') 

Ylivirtaama HQ 686 532 
Keskiylivirtaama MHQ 404 332 
Keskivirtaama MQ 35 44,1 
Keskialivirtaama MNQ 2,1 1,3 
Alivirtaama NQ 0,1 2,0 
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Taulukko I I. Siikajoen vedenlaadun tunnuslukuja vuosien 1990-1993 havainnoista pisteestä SIIKAJOKI 8-TIEN S 11600 (Vesi- ja 
ympäristöhallituksen vedenlaaturekisteri). 

Keskiarvo SD Minimi Maksimi N 

Alkaliniteetti mmol/I 0,15 0,08 0,03 0,35 41 
Sähkönjohtokyky ms/m 5,75 1,26 3,3 48,2 41 
Kiintoaine mg/I 12,1 10,8 3,4 48,0 41 
Kokonaisfosfori µg/I 18 30 52 200 41 
Kokonaistyppi }.tg/I 945 186 640 1500 41 
Väriluku Pt mg/I 197 43 120 320 41 

Säännöstelyn myötä Siikajoen talvivirtaama on kasvanut 253%, jos verrataan ajan-
jaksojen 1931-1960 ja 1981-1990 tammi-maaliskuiden keskivirtaamia. Koko Siikajoen 
jäämassa on säännöstellyllä kaudella ollut keskimäärin 50% suurempi kuin ennen sään-
nöstelyn aloittamista. Harjunnivassa, joen keskijuoksulla, jää on säännöstellyllä kau-
della ollut keskimäärin 70 % paksumpi kuin ennen säännöstelyn aloittamista. Virtaaman 
nopea vaihtelu pakottaa koskien virtauskentän ajalliseen vaihteluun, jolloin koskiin ei 
pääse muodostumaan säännöstelemättömälle joelle tyypillisiä virtauskatveita (Vesi- ja 
ympäristöhallitus, hydrologian toimisto 1994). 

Tutkimuksessa käytetty PHABSIM -malli muodostuu useista tietokoneohjelmista, 
joiden avulla voidaan laskea tietylle lajille (ja sen kehitysasteelle) soveltuvan mikro-
habitaatin määrä suhteessa virtaamaan, kun tunnetaan lajin keskeiset elinympäristö-
vaatimukset (tarkemmin esim. Bovee 1982, Huusko ja Korhonen 1994). Mallin käyttä-
mät muuttujat ovat veden syvyys, virtausnopeus ja pohjan raekoko. Malli laskee lajille 
soveltuvan elinalueen pinta-alan, WUA:n (Weighted Usable Area) suhteessa joen virtaa-
maan. WUA esitetään usein 100 rantametriä kohden, jolloin eri kokoiset alueet tulevat 
vertailukelpoisemmiksi. Tässä tutkimuksessa virtaaman vaikutusta elinalueeseen tar-
kasteltiin kahden esimerkkiajanjakson avulla. Aika-askeleena käytettiin kahta tuntia. 
Esimerkkijaksot olivat 5.-7.7.1993 ja 29.-31.1.1990 ja ne oli valittu siten, että ne edustivat 
tyypillistä kesä- ja talvitilannetta nykyisellä juoksutuskäytännöllä. Kesäjakso oli valittu 
siten, että sen alussa oli alivirtaamatilanne ja loppupuolella voimakas sade. 

Siikajoesta mallin soveltamiskohteeksi valittiin Hyttikoski, joka sijaitsee Rantsilan 
kunnassa, noin 10 km Uljuan altaan alapuolella (kuva 10). Hyttikoski valittiin, koska 
alueelta voitiin olettaa löytyvän taimenelle sopivaa elinympäristöä ja koska se sijaitsi 
alueella, jossa vuorokausisäännöstelyn vaikutukset ovat selvät (tarkemmin kuvissa 21 
ja 22). Hetkelliset virtaamat Hyttikosken kohdalla nykyisellä juoksutuskäytännöllä saa-
tiin säännöstelyn kehittämisselvitysten yhteydessä Imatran Voima Oy:n tekemistä malli-
laskelmista (Oulun vesi- ja ympäristöpiiri 1994). 

Siikajoen säännöstelyn kehittämisvaihtoehdoissa 2a ja 2b virtaamat Uljuan altaan 
alapuolisessa Siikajoessa ovat luonnontilaisia. Vaihtoehdossa 2a vesi juoksutetaan ke-
sällä Siikajoen vähävetistä uomaa Uljuan altaan ohi ja vaihtoehdossa 2b Uljuan altaan 
kautta tulovirtaaman suuruisena. Vaihtoehdossa 2c vettä juoksutetaan tasaisesti pitki-
nä jaksoina Uljuan altaasta, ja vaihtoehdossa 2d kesäajan vuorokausisäännöstelyä lieven-
netään. Talviajan osalta tarkasteltiin säännöstelyn vaikutuksen selvittämiseksi tilannet-
ta ilman säännöstelyä ("luonnontila"), mutta varsinaisiin kehittämisvaihtoehtoihin se 
ei kuitenkaan kuulunut. 

Hyttikoskelta valittiin kaksi koealuetta, joista tehtiin mittauksia yhteensä seitse-
mästä joen poikkileikkauslinjasta (kuva 15). Toinen koealoista oli pääuomassa ja toinen 
sivu-uomassa. Kukin poikkileikkauslinja edustaa joen morfologian perusteella valittua 
homogeenista kokonaisuutta. Mittauspisteitä kertyi poikkileikkausta kohden noin 50:stä 
lähes sataan riippuen poikkileikkauksen leveydestä ja monimuotoisuudesta. Mittaus-
pisteiden ja apulinjojen rajaamat alueet eli solut ovat mallin laskutoimitusten pienin 
alueellinen yksikkö (kuva 16). 
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Kuva 15. Koealojen sijainti Siikajoen Hyttikoskella. 

Kuva I 6. Kaavakuva PHABSIM-mallin mittauslinjoista Hyttikosken koealalla I. Yhtenäiset viivat ovat 
varsinaisia mittauslinjoja, katkoviivat kuvaavat apulinjoja, jotka rajaavat alueen (solun), jota kukin 
mittauspiste edustaa. 

Suomen ympäristö 4 o e 



Joen poikkileikkauspisteistä mitattiin veden korkeus ja virtausnopeus (kolmesta 
syvyydestä) sekä arvioitiin pohjan kivikoko ja kasvillisuuden peittävyys (käytössä ollut 
malli ei kuitenkaan huomioi kasvillisuutta). Lisäksi koealue mitattiin vaaituskoneella 
jokiuoman topografian saamiseksi malliin. Säännöstelijän kanssa sovittiin juoksutuksista 
siten, että virtaamavaihtelu mittausjakson (11.-12.10.1994) aikana oli mahdollisimman 
vähäistä. Virtaaman oletettiin jakautuvan kaikissa virtaamatilanteissa pää- ja sivu-uomien 
välillä samalla tavalla kuin tutkimusajankohtana. 

Tutkittavaksi kalalajiksi valittiin taimen, koska siitä on olemassa valmiit prefe-
renssi- eli soveltuvuuskäyrät ja koska se on merkittävä virkistyskalastuslaji mm. Siika-
joen alajuoksulla. Soveltuvuuskäyrät saadaan havainnoimalla kalan esiintymistä luon-
nossa tiettyjen ympäristötekijöiden suhteen. Muuttujan (virtausnopeus, veden syvyys 
tai pohjan raekoko) arvo, mistä kala tavataan kaikilla havaintokerroilla, saa arvon 1 ja 
arvo, mistä kalaa ei tavata lainkaan, saa arvon 0. Soveltuvuuskäyrän muodostamiseen 
tarvitaan laaja havaintoaineisto. Tässä käytetyt soveltuvuuskäyrät ovat kuvanneet Sou-
chon ym. (1990). Taimenen kehitysasteet on jaettu neljään luokkaan: ruskuaispussivaihe, 
poikanen (alle 15 cm), nuori (15-25 cm) ja aikuinen (25-40 cm), joille käytettiin omia 
soveltuvuuskäyriä. Soveltuvuuskäyrät on kehitetty Ranskan jokien purotaimenelle, jo-
ten yli 40 cm:n taimen ei ole tässä tarkastelun kohteena. Kokoluokka "poikanen" valit-
tiin säännöstelyvaihtoehtojen vertailussa esimerkkikohteeksi, koska sen katsottiin edus-
tavan yleistä taimenen istutuskokoa ja koska Siikajoella ei tarkkailutulosten mukaan 
ole luontaisesti lisääntyvää taimenkantaa. 

Herkkyysanalyysi on menettely, jolla tutkitaan parametrin, ulkoisen muuttujan 
tai esimerkiksi tilamuuttujan alkuarvon muutoksien vaikutusta laskentatulokseen. Tässä 
työssä tutkittiin parametrien osalta preferenssikäyrien muutoksen vaikutusta taimenen 
poikasvaiheelle sopivan elinalueen määrään (WUA:n). Ulkoisista muuttujista herkkyys-
analyysissä tarkasteltiin virtausnopeuden ja veden syvyyden mittaustulosten muutta-
misen vaikutusta laskentatulokseen. Virtausnopeus otettiin tarkastelun kohteeksi, kos-
ka kalojen kokeman virtausnopeuden katsottiin olevan vaikeimmin määritettävä ulkoi-
nen muuttuja. Preferenssikäyrät valittiin herkkyysanalyysin kohteeksi ensi sijaisesti sen 
takia, että ne perustuvat Keski-Euroopasta kerättyyn aineistoon. Herkkyysanalyysi teh-
tiin ainoastaan pääuomassa sijaitsevalle koealalle 1 ja ainoastaan taimenen kokoluokalle 
"nuori" (pituus 15-25 cm). 

Preferenssikäyrien osalta parametriarvojen poikkeuttaminen tehtiin siirtämällä käy-
rää 1-2 mittayksikköä pienempään ja suurempaan suuntaan x-akselilla ja laskemalla 
muutoksen vaikutus WUA:aan (liite 6.1). Mallissa kunkin preferenssikäyrän (syvyys, 
virtausnopeus, pohjan raekoko) x-akseli on jaettu 32 osaan, joita kutakin vastaa tietty 
välillä 0-1 liikkuva habitaattiarvo. Mitattujen veden syvyyksien ja virtausnopeuksien 
osalta mallin herkkyyttä analysoitiin poikkeuttamalla arvoja 10 % pienempään ja suu-
rempaan suuntaan. 

Preferenssikäyrien muuttamisessa näytti suurin vaikutus nuoren taimenen elin-
alueen määrään Hyttikosken koealalla 1 olevan syvyyspreferenssin poikkeuttamisella 
(liite 6.2). Syvyyden preferenssikäyrän siirtäminen 1-2 yksikköä suurempien arvojen 
suuntaan vähensi selvästi käyttökelpoisen alueen määrää optimivirtaamilla ja lähellä 
sitä olevilla virtaamilla. Syvyyden preferenssikäyrän arvojen siirtäminen pienemmän 
syvyyden suuntaan vastaavasti lisäsi käyttökelpoisen alueen määrää selvästi. Virtaus-
nopeuden ja raekoon suhteen preferenssikäyrän arvojen suurentaminen sen sijaan näytti 
lisäävän käyttökelpoisen alueen määrää erityisesti optimitilanteessa, joskaan vaikutus 
ei ollut yhtä suuri kuin syvyyspreferenssin muuttamisella (liitteet 6.3 ja 6.4). 

Herkkyysanalyysissä mallin ei havaittu olevan erityisen herkkä tutkittujen ulkois-
ten muuttujien, veden syvyyden ja virtausnopeuden muutoksille (liitteet 6.5 ja 6.6). Op ti-
mivirtaamalla ero käyttökelpoisen alueen pinta-alassa mitattujen ja poikkeutettujen ar-
vojen välillä oli hieman suurempi kuin pienemmän käyttökelpoisen alueen antavilla 
virtaamilla. Virtausnopeusarvona malli käyttää eri syvyyksiltä mitattujen arvojen paino-
tettua keskiarvoa. Hyttikosken mittausaineistossa saman pisteen eri syvyyksien virtaus- 
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nopeuksissa oli keskimäärin noin 45 %:n ero, joten kunkin mittauspisteen tilannetta 
kuvaamaan käytettävän virtausnopeusarvon laskentatavalla on myös vaikutusta lop-
putulokseen, vaikka malli ei näyttäisikään olevan erityisen herkkä syvyyden tai virtaus-
nopeuden arvioinnissa tapahtuville virheille. 

Herkkyysanalyysin tulosten perusteella Siikajoelle tehdyn PHABSIM-mallitarkas-
telun tulosten luotettavuuden kannalta keskeisin kysymys näyttäisi olevan se, vastaa-
vatko taimenen syvyysvaatimukset siellä Keski-Euroopan tilannetta 

Siikajoen PHABSIM-kenttämittauksissa kului harjaantuneelta neljän hengen ryh-
mältä noin kolme päivää. Sitä ennen oli käytetty yksi viikko laajemman alueen mittauk-
seen samansuuruisella ryhmällä, joka silloin koostui osin ensikertalaisista, mutta näi-
den mittausten tarkkuus ei ollut riittävä, jotta mallilaskenta olisi saatu tehtyä. Aineiston 
tallentamisen ja malliajot veivät harjoitteluineen noin yhden kuukauden ja tulosten ana-
lysointi noin kaksi viikkoa. 

4.2 Tulokset 

4.2.1 WUA:n suhde virtaamaan 

Taimenelle soveltuvan elinympäristön määrä on selvästi riippuvainen virtaaman suu-
ruudesta. Taimenen poikaselle sopivan elinalueen määrä (WUA) putoaa koealalla 1 (pää-
uomassa) jyrkästi virtaaman kasvaessa (kuva 17). "Nuorilla" taimenilla pääuoman koe-
alueen kynnysvirtaama on noin 15 m3s-1  (vastaava koko joen Q=20 m3s-1), jonka ylittyessä 
WUA:n määrä laskee suoraviivaisesti 650 m2:stä 350 m2:iin 100 jokimetriä kohti. Jälkim-
mäinen lukema saavutetaan virtaaman ollessa pääuomassa n. 22 m3s 1 ,jolloin koko joen 
virtaama on n. 28 m3s-1. Pääuoman alueen optimivirtaaman voidaan katsoa olevan n. 5-
15 m3s-1  (vastaava koko joen Q=7-20 m3s-1). 

Koealue 2:n (sivu-uoma) virtaaman optimialue on suhteellisesti ottaen koealuetta 
huomattavasti laajempi ollen noin 1-6 m3s-1  (kuva 18). Näin ollen koko joen virtaama 
voi vaihdella välillä 10-60 m3s-1  ilman, että WUA:n määrä laskee oleellisesti koealue 
2:ssa. Optimialueen yläraja ylitetäänkin todennäköisesti vain kevät-ja syystulvissa (kuva 
19). Alhaisetkaan virtaamat eivät laske kovin voimakkaasti WUA:n määrää alue 2:ssa; 
virtaaman ollessa 0,4 m3s1  (vastaava koko joen Q=4 m3s-1) WUA:n määrä on noin 80% 
maksimistaan, ja virtaaman ollessa enää 0,1 m3s-1  (vastaavakoko joen Q=1 m3s-1) WUA:n 
määrä on vielä n. 60% maksimistaan. 

Tarkasteltaessa WUA:n määrää eri kehitysvaiheiden kesken voidaan todeta, että 
molemmilla koealueilla kokoluokalleen "poikanen" sopivaa mikrohabitaattia löytyy sel-
västi vähemmän kuin muille kehitysvaiheille (kuva 17). Kuvassa 20 on tarkasteltu tai-
menen poikasvaiheen (alle 15 cm) habitaatin määrää rajoittavia muuttujia. Koealue 1:11ä 
habitaatin määrää rajoittavina tekijöinä ovat sekä pohjanlaatu että virtausnopeus. Sen 
sijaan koealue 2:lla pohjanlaatu (epäsopiva kivikoko) on suurin poikasten viihtyvyyttä 
rajoittava tekijä. 
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Kuva 17. Taimenen eri kehitysvaiheille soveltuva pinta-ala 100 rantametriä kohden suhteessa virtaa-
maan Hyttikosken koealalla I (pääuomassa). 
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Kuva 18. Taimenen eri kehitysvaiheille soveltuva pinta-ala /00 rantametriä kohden suhteessa virtaa-
maan Hyttikosken koealalla 2 (sivu-uomassa). 
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Kuva I9. Taimenen poikasvaiheelle (kokoluokka alle 15 cm) sopivan elinalueen määrä (kokonais-
WUA) Siikajoen Hyttikoskella vuonna 1993 toteutuneella säönnöstelykäytännöllä. Päivittäiset 
virtaamatiedot on saatu laskemalla yhteen Uljuaan tuleva virtaama ja Lamujoen virtoama (yhtenäinen 
viiva = WUA, katkoviiva = virtoama). 
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Kuva 20.Virtaaman vaikutus taimenen poikasille (kokoluokka olle 15 cm) soveltuvan elinalueen 
määrään eri muuttujien suhteen. 
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4.2.2 WUA:n määrä eri virtaamavaihtoehdoissa 

Kokonais-WUA:n (WUA alueella 1 + WUA alueella 2) määrässä ei ollut suurta eroa 
toteutuneen säännöstelyn ja luonnontilaisen tilanteen välillä Hyttikosken koealueella 
(kuvat 21 ja 22). Kaikissa virtaamavaihtoehdoissa elinalueen laajuus pysytteli tarkastellun 
kesäjakson ajan välillä 1 100 —1300 m2/100 m. Täten myöskään säännöstelyn kehittämis-
vaihtoehdoilla 2c ja 2e ei taimenen elinalueen määrää saataisi merkittävästi kasvatetuksi 
tarkastellun kolmen kesävuorokauden jakson kaltaisessa tilanteessa. Itse asiassa vaih-
toehto 2c (juoksuttaminen tasaisesti pitkinä jaksoina) tarjoaisi mallilaskelman perus-
teella vähiten elinaluetta taimenen poikasille. Ero tosin on marginaalinen. 

Talvitilanteessa (kuva 22) "luonnontilaisessa" vaihtoehdossa taimenen poikasille 
käyttökelpoisen alueen laajuus pysytteli tasaisesti 1 200 — 1 300 m2:ssä/100 m. Toteu-
tuneella säännöstelykäytännöllä elinalueen laajuus sen sijaan supistui virtaamahuipun 
aikana tasolle 800 m2/100 m. Toisin sanoen talvella virtaamat ovat juoksutuspulssien 
aikana suurempia kuin mitä taimenen elinalueen kannalta olisi edullista. "Luonnonti-
lassa" liikutaan sietoalueen toisella laidalla; virtaaman pienentyessä elinaluekin näyt-
täisi pienenevän. 

Kuva 21. Taimenen elinalueen määrä Siikajoen Hyttikoskella kesätilanteesso 5.7.-7.7.1993 eri 
virtaamovaihtoehdoilla (paksut viivat = WUA, ohuet viivot = virtaama). 
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Kuva 22. Taimenen elinalueen määrä Siikajoen Hyttikoskello talvitilanteessa 29.1.-31.1.1990 eri 
virtaamavaihtoehdoilla (paksut viivat WUA, ohuet viivat = virtaoma). 

4.3 Johtopäätökset 
Alueiden erilaista kykyä sietää virtaaman kasvua voidaan selittää uoman profiilin ja 
pohjan laadun erilaisuudella (kuva 23). Alue 1:ssä virtaaman kasvu ei niinkään levennä 
jokea, vaan veden pinta nousee samoin kuin virtausnopeudet. Nimenomaan virtaus-
nopeus muodostuu alueella 1 rajoittavaksi tekijäksi WUA:n suhteen kaikilla kehitys-
vaiheilla (kuva 24). Sen sijaan alue 2:ssa joki levenee voimakkaasti virtaaman kasvaes-
sa, ja kun keskiuomassa sopivien elinalueiden määrä vähenee, samalla joen ranta-alu-
eilla syntyy joen levenemisen myötä uusia elinalueita. 

WUA:n kokonaismäärän tasaisuus ja samankaltaisuus hyvinkin erilaisissa virtaa-
mavaihtoehdoissa selittyy nimenomaan koealue 2:n luonteella sietää suuria vaihteluja 
koko joen virtaamissa. Tämän alueen kaltaisia sivu-uomia voidaankin näin ollen pitää 
erittäin hyvinä "puskurialueina" voimakkaissa säännöstelytilanteissa. 

Alueen WUA:n säilyminen korkeana ei kuitenkaan takaa täysin sitä, että taime-
nen poikaset kestäisivät jatkuvia virtaamien voimakkaita vaihteluja. Virtaaman vaihte-
lu nimittäin muuttaa sopivien elinalueiden paikkaa uoman eri osiin (kuva 25), jolloin 
poikasten on jatkuvasti muutettava asuinpaikkaa, mikä sekä altistaa ne predaatiolle 
että kuluttaa niiden energiavarastoja (Heggenes 1994). 
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Kuva 23. Uoman muoto poikkileikkauslinjoissa ja vedenpinnan korkeus (Qkoe eI = 3,1 m's' ja Q .oeolue2 0,36 m3s') 

Kuva 24. Taimenelle soveltuvan mikrohabitaatin määrä eriteltynä eri muuttujien suhteen Hyttikosken 
koealueelle 1 (pääuomassa), esimerkkinä nuori taimen. 
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Kuva 25. Nuorelle taimenelle soveltuvan mikrohabitaatin sijoittuminen jokiuoman eri osiin (koealue 1) 
eri virtaamissa.Alueen (solun) sopivuus arvioitu kumulatiivisella soveltuvuusindeksillä (saa arvon 0-1). 
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PHABSIM-malli ei ota huomioon veden laadun eikä toisten lajien aiheuttaman 
kilpailun tai predaation vaikutusta tarkasteltavaan lajiin. Täten se antaa kuvan lähinnä 
tarkastellun lajin potentiaalisen elinalueen määrästä silloin, kun muut tekijät eivät ra-
joita lajin määrää. Lisäksi on huomattava, että nyt käytetyt soveltuvuusaineistot ovat 
peräisin Etelä-Euroopasta ja käytetty malliversio on validoitu Ranskassa, joten esimer-
kiksi pohjoisen talven vaikutuksesta tulosten luotettavuuteen ei ole tietoa. Taimenen 
fysiologiset perusominaisuudet ovat samanlaiset eri osissa levinneisyysaluetta, joten 
esim. virtausnopeusvaatimuksissa ei liene paljon eroa. Koska kuitenkin taimenen mikro-
habitaattivaatimusten on todettu kesällä ja talvella olevan hieman erilaisia (Calkins 1990, 
Heggenes 1994), olisi syytä käyttää Suomen oloihin kehitettyjä soveltuvuuskäyriä, ja 
käyrät olisi syytä laatia kullekin vuodenajalle erikseen. Tämä työ onkin jo aloitettu (Mäki-
petäys ym. 1994), ja Pohjois-Suomeen sopivat soveltuvuuskäyrät saataneen käyttöön 
lähivuosina. 

Siikajoella säännöstely aiheuttaa mm. jään huomattavaa paksuuntumista, mutta 
malli ei ota huomioon jään ja supon suoraa vaikutusta kaloihin. Säännöstelyn aiheutta-
mat muutokset rantavyöhykkeessä näkyvät mallissa sellaisina kuin ne ovat nykytilassa. 
Tutkituilla koealueilla rantavyöhykkeessä oli runsaasti elinalueita verrattuna uoman 
muihin osiin (kuva 25). Malli ei kuitenkaan anna tietoa siitä — ilman vertailumittauksia 
samoilta koealueilta eri vuosina — miten säännöstely on tähän mennessä muuttanut ranta-
vyöhykettä. 

Habitaatin määrä ei nyt tehdyn kokeiluluontoisen PHABSIM -mallitarkastelun pe-
rusteella näyttäisi selittävän taimenkan nan heikkoa tilaa Siikajoella. Sähkökalastusko-
keissa taimenta on nimittäin yleensä tavattu vain aivan joen alajuoksulta, ja sielläkin 
kannan olemassaolo perustuu istutuksiin (Pohjois-Suomen vesitutkimustoimisto 1994). 

Talvitilanteessa nykyinen säännöstely näyttäisi ajallisesti suppean mallitarkastelun 
perusteella johtavan siihen, että lähellä Uljuan allasta virtaamat ovat juoksutuspulssien 
aikana liian suuria. Hyttikoskella, 10 km altaan alapuolella, taimenen elinalueen laa-
juus jäi talvitilanteessa mallilaskennan mukaan noin 30 % pienemmäksi kuin luonnon-
tilaisella virtaamalla. Kyseinen ero ei yksinään riitä selittämään taimenkannan heikkoa 
tilaa Siikajoessa. Lyhytaikaissäännöstely kuitenkin vaikuttaa kalojen elinoloihin muu-
tenkin kuin pienentämällä elinaluetta ääritilanteessa. Mahdollinen syy Siikajoen taimen-
kannan tilaan löytyy vaikeasta talvitilanteesta, johon kuuluvat suuret päivittäiset vir-
taama-, vedenkorkeus- ja virtausnopeusvaihtelut sekä niistä aiheutunut jään paksuun-
tuminen, elinalueen pieneneminen ja jatkuva tarve vaihtaa olinpaikkaa (Oulun vesi- ja 
ympäristöpiiri 1995). 

Tässä selvityksessä on kyse PHABSIM-mallin kokeilusta. Sen antamien tulosten 
luotettavuudesta ei ole vielä kovin paljon kokemuksia suomalaisista vesistöistä, eikä 
suomalaisia soveltuvuuskäyriä ole vielä laadittu. Jotta nyt tehdyn kokeilun tulokset 
olisivat laajennettavissa koko Siikajoelle, olisi koealoja oltava vähintään 3, yksi kullakin 
päähabitaattityypillä. Nyt tutkittu Hyttikosken koeala kuvastanee ainoastaan ylemmän 
koskijakson tilannetta. 

Puutteistaan huolimatta PHABSIM-malli vaikuttaa hyödylliseltä työkalulta sään-
nöstelyn kehittämisvaihtoehtojen vertailussa Siikajoen tyyppisessä joessa, jossa joen ra-
kentamisaste on niin alhainen, että virta- ja koskipaikkoja on vesistössä runsaasti jäljel-
lä. Suurissa joissa veden syvyys heikentää mallin toimivuutta, koska se ei kykene simu-
loimaan virtausnopeuden vertikaalisia vaihteluita. 
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Menetelmien soveltaminen 
lyhytaikaissäädön 
elinympäristövaikutusten 
arviointiin 
...................................................... 

Kirjallisuusselvityksessä ja maastotöissä tarkasteltuja menetelmiä on käsitelty tarpeesta 
löytää sopivia menetelmiä lyhytaikaissäädön elinympäristövaikutusten arviointiin. Esi-
tellyistä menetelmistä ei yksikään ole sellaisenaan sopiva haluttuun tehtävään, ja useim-
pien soveltaminen Suomen oloihin vaatii vielä huomattavaa työtä. Seuraavassa käsitel-
lään kesän 1994 aikana kokeiltujen menetelmien soveltuvuutta lyhytaikaissäädön vai-
kutusten tutkimiseen sekä kunnostusten suunnittelun apuvälineiksi. Tarkoitus on tuo-
da esille menetelmien käyttökelpoisuuteen ja soveltamiseen vaikuttavia asioita ja antaa 
ohjeita menetelmien käyttöön tulevissa tutkimuksissa. Taulukkoon 12 on koottu erilais-
ten menetelmien ominaisuuksia. Esitettyjä menetelmiä voidaan käyttää myös toisiaan 
täydentävinä. 

Taulukossa esiteltyjen menetelmien kustannuksia arvioitiin valitsemalla suunnit-
telukohteeksi Siikajoki välillä Uljua—Perämeri, jokimatkaa noin 100 km. Kunkin mene-
telmän vaatimia resursseja tarkastellaan työvaiheittain. 

Kasvillisuushabitaattien kartoitus suoritetaan kulkemalla veneellä koko jokijakso. 
Ala- ja yläjuoksun koskisuus hidastaa kartoitusta ja venettä joudutaan siirtämään mait-
se. Keskijuoksun kartoitus sujuu nopeammin. 

® Esityöt 
maastokarttojen valmistelu 0,30 hlökk 

® Kenttätyöt 
yläjuoksu 3 pv 2 hlö = 6 hlöpv 0,30 " 
keskijuoksu 1 pv 2 hlö = 2 hlöpv 0,10 " 
alajuoksu 3 pv 2 hlö = 6 hlöpv 0,30 " 

® Aineiston tallennus ja käsittely 0,50 " 
o Tulosten analysointi ja raportointi 0,50 " 
® Yhteensä 2,00 hlökk, joista 

tutkija 19 000 mk/kk 1,50 	" 
tutkimusapulainen 13 000 mk/kk 0,50 	" 
+ vektoroitujen karttojen hankinta 1 500 mk 

® Yhteensä 35 000 mk 

Ilmakuvaus tehdään jokijaksolle pystykuvauksena väridiafilmille siten, että kuva-
kokona on n. 500 x 500 m. Kuvien tulkinta tehdään itse. 

0 Esityö 
o Kenttätyö 

0,30 hlökk 

singnalointi 0,20 " 
0 Aineiston tallennus ja käsittely 1,00 " 
® Tulosten analysointi ja raportointi 1,00 " 
o Yhteensä 	 2,50 hlökk, joista 

tutkija 19 000 mk/kk 	 2,00 " 
tutkimusapulainen 13 000 mk/kk 	0,50 " 
+ Ilmakuvaus n.200 kuvaa 	 20 000 mk 

® Yhteensä 	 64 500 mk 
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Kasvillisuusanalyysin tarvitsema tieto kerätään maastossa koealueilta, joita pe-
rustetaan 30 kappaletta. Koealueiden sijoittelu tehdään joko karttatarkastelun tai aiem-
min tehdyn kasvillisuushabitaattien kartoituksen perusteella, ja myös systemaattinen 
otanta on mahdollinen. 

• Esityö 
Esitietojen kerääminen (eri alueiden 
vedenkork., virtaama, maaperä ym) 0,30 hlökk 
koealueiden valinta 0,20 " 

• Kenttätyöt 
yksi koealue 0,5 pv 2 hlö = 1 hlöpv 
30 koealuetta 1,50 " 

• Aineiston tallennus ja käsittely 1,00 " 
• Tulosten analysointi ja raportointi 1,00 " 
• Yhteensä 4,00 hlökk, joista 

tutkija 19 000 mk/kk 3,00 " 
tutkimusapulainen 13 000 mk/kk 1,50 " 

• Yhteensä 	 70 000 mk 

PHABSIM-tarkastelua varten joki on jaettu kolmeen päähabitaattityyppiin (ylä-
juoksun koskijakso, keskijuoksun suvantomainen jakso ja alajuoksun koskijakso. Kulta-
kin pääjaksolta valitaan kaksi esimerkkikohdetta, jotka mitataan. Näin ollen koealaoja 
kertyy kuusi. 

• Esityöt 
karttatarkastelu 	 0,25 hlökk 
mittauskohteiden tiedustelu ja valinta 	0,25 " 

• Kenttätyö 
Yksi koeaia 3 pv 4 hlö = 12 hlöpv 
6 koealaa 	 3,50 hlökk 

• Aineiston tallennus ja käsittely 	 1,00 " 
• Tulosten analysointi ja raportointi 	 1,00 " 
• Yhteensä 	 6,00 hlökk, joista 

tutkija 19 000 mk/kk 	 3,50 " 
tutkimusapulainen 13 000 mk/kk 	2,50 " 

• Yhteensä 	 99 000 ink 

5. I IC®svÅlllsuushablt®attlen kartoitus 
Veneestä suoritettu ka.svillisuushabitaattien investointi on nopea menetelmä erityyp-
pisten habitaattien määrän ja jakautumisen kartoittamiseen. Kartoituksella saadaan hyvä 
yleiskuva jokirantojen kasvillisuudesta. Sensijaan elinympäristöjen monimuotoisuuden 
arvioiminen ei ole mahdollista, ellei tehdä Oulu- ja Siikajoella toteutettua tarkempia 
selvityksiä. Habitaattityyppien määritteleminen ja tyyppien lukumäärän päättäminen 
on tehtävä ennen kartoitusta, ja tässä on otettava huomioon, että kartoituksen yksityis-
kohtaisuuden lisääminen tyyppejä lisäämällä lisää myös työhön kuluvaa aikaa. 

Kartoitus sinällään ei anna paljoakaan tietoa lyhytaikaissäädön elinympäristövaiku-
tuksista, vaan se tarvitsee tuekseen tietoja joen hydrologiasta ja geornorfologiasta. Kar-
toituksen yhteydessä kannattaa kerätä mahdollisimman monipuolinen tieto joen ranta-
alueesta ja alueen ympäristötekijöistä. Mikäli kartoitus tehdään yhdessä kasvillisuus-
analyysin kanssa, tuo kasvillisuusruutujen informaatio paremman mahdollisuuden mo-
nimuotoisuuden arviointiin. Jatkossa tämä antaa mahdollisuuden tutkia tekijöiden vai-
kutusta joen elinympäristöjen monimuotoisuuteen paikkatietojärjestelmän avulla. Mo-
nimuotoisuuden indikaattorien selvittäminen tuo tarpeellista tietoa elinympäristöjen 
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kunnostuksen ja hoidon suunnitteluun sekä antaa mahdollisuuden selvittää lyhytai-
kaissäädön vaikutusta monimuotoisuuteen. 

Inventointi on mahdollista suorittaa suhteellisen edullisesti ja nopeasti suurillakin 
jokiosuuksilla. Työpäivässä pystyy inventoimaan n. 10-20 km pitkän jakson, riippuen 
siitä kuinka paljon jaksolla on koskipaikkoja, joiden ohi vene on siirrettävä maitse ja 
voidaanko molemmat rannat inventoida samalla kerralla. Inventointia voidaan nopeuttaa 
ja tarkentaa ilmakuvauksella, jolloin maastossa kartoitetaan vain edustava otos erilai-
sista kohteista ja lopullinen kartoitus tehdään ilmakuvista. 

Aineiston käsittelyn siirtäminen atk-pohjaisille kartoitusmenetelmille lisää ja pa-
rantaa käsittelyn mahdollisuuksia sekä tulosten esittämisen keinoja. Oulu- ja Siikajoella 
kartoitus tehtiin itse piirretyille 1:10 000 mittakaavassa oleville kartoille, joille oli mer-
kitty ainoastaan joen rantaviivat. Pohjakartat voidaan myös hankkia valmiiksi vekto-
roituina, jolloin ne voidaan helposti tulostaa halutussa mittakaavassa. Digitaalisessa muo-
dossa olevat kartat ovat tarpeellisia myös kartoituksen tulosten jatkokäsittelyssä. 

5.2 Kasvillisuusanalyysi 
Oulujoella Montan ja Merikosken välisellä jokiosuudella tehty tutkimus koostui useista 
kasvi- ja yhteisöekologisista tutkimusmenetelmistä, joiden avulla pyrittiin selvittämään 
kasvillisuushabitaatteihin vaikuttavien ja niiden rakennetta muovaavien ympäristöteki-
jöiden laatua ja suhteellisia merkitsevyyksiä. Menetelmien käyttö ja tulosten tulkitse-
minen edellyttävät monipuolista menetelmien hallintaa ja kasviekologista tietoa, mutta 
itse analyysien suorittaminen ja aineiston käsitteleminen onnistuu yksinkertaisesti ja 
vaivattomasti. 

Ryhmittelyanalyysi tarvitsee lähtötiedoiksi havaintoja koealojen kasvillisuudesta, 
esimerkiksi koealalla tavattavista kasvilajeista tai niiden peittävyyksistä. Menetelmän 
avulla tutkitaan kasviyhteisöjen rakennetta ja rakenteen vaihtelua. Koealan koko riip-
puu tutkittavasta asiasta, ja jokivesistöjen elinympäristöjä tutkittaessa koealan on ku-
vattava elinympäristössä olevaa vaihtelua. Jokirantojen kasvillisuus oli Oulujoella suu-
reksi osaksi selkeän vyöhykkeistä, joten koealojen koko valittiin sellaiseksi, että vyöhyk-
keisyyden vaihtelu saatiin esille. Koealojen määrän on oltava riittävän suuri, jotta habi-
taattityyppien sisäisestä vaihtelusta saadaan tarpeeksi edustava otos ja myös muun 
suuntainen vaihtelu habitaattien välillä havaitaan. Oulujoen tutkimuksessa käytetty koe-
alamäärä antaa suuntaa kasvillisuushabitaattien ryhmittelyyn, mutta tätä suurempi mää-
rä koealoja mahdollistaisi todennäköisesti habitaattien tarkemman jaottelun ja toisi ar-
vokasta lisäinformaatiota pienimittakaavaisten ympäristömuutosten vaikutuksesta. 

Kanonisen vastinkeskiarvoanalyysin lähtöaineisto on kasvillisuuden osalta sama 
kuin ryhmittelyanalyysin lähtöaineisto. Myös koealojen kokoa ja määrää koskevat ole-
tukset ja rajoitukset ovat myös samat. Tämän lisäksi menetelmä tarvitsee samoilta koe-
aloilta mitattua tai arvioitua numeerista, absoluuttisella- tai järjestysasteikolla olevaa 
tietoa niistä ympäristötekijöistä, joiden suhdetta kasvillisuuteen halutaan selvittää. Jos 
kasvillisuuteen vaikuttavien tekijöiden merkitys ei ole ennalta arvioitavissa, kannattaa 
mitattavia muuttujia olla runsaasti. Tarpeettomia muuttujia on helppo jättää pois ana-
lyysista ja muuttujat, joiden vaikutus tiedetään ja joista ei olla kiinnostuneita, voidaan 
analyysissa määritellä muuttujiksi, joiden vaikutus poistetaan matemaattisesti. Tällöin 
saadaan selkeämmin esille jäljelle jäävien tekijöiden suhteellinen merkitys, joka muu-
toin peittyisi poistetun muuttujan vaikutuksen alle. Osa ympäristömuuttujista voi olla 
myös luokittelevia, mutta analyysin luotettavuuden varmistamiseksi niiden osuus ei 
saa olla numeerisia muuttujia hallitsevampi. 

Erotteluanalyysi käyttää hyväkseen mitattua tietoa koealojen ympäristömuuttujis ta 
ja ryhmittelyanalyysilla muodostettuja luokkia. Menetelmällä testataan, kuinka hyvin 
ympäristömuuttujilla voidaan ennustaa koealalla esiintyvä kasvillisuusluokka. Oulujo-
en aineistolla ennustettavuus oli hyvä, mutta ryhmittelyanalyysin luokkien määrä oli 
melko pieni ja ainoan merkitsevän selittävän muuttujan, vedenkorkeuden keskimääräi- 
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sen pysyvyyden, vaikutus oli selkeä. Suuremmalla aineistolla ja tarkemmalla ympäristö-
muuttujien määrittämisellä erotteluanalyysia voisi soveltaa tarkemmankin habitaatti-
luokittelun ennustamiseen. 

5.3 PHABSIM 

5.3.1 Säännöstely 

Habitaattimallin soveltaminen johonkin kohteeseen vaati suhteellisen paljon maasto-
työtä. Siikajoella yhden koealueen mittaamiseen kului neljältä ihmiseltä noin viikko. 
Jos olisi haluttu kuva koko joen tilanteesta, olisi tarvittu koealoja eri habitaattityypeiltä 
eri osista jokea. Työmäärää arvioitaessa on kuitenkin huomioitava, että kun joesta vali-
tut esimerkkialueet on kertaalleen mitattu ja mallinnettu, mallia voidaan helposti käyt-
tää eri tarkoituksiin ilman uusia mittauksia. Säännöstellyistä joista mallin käyttöä var-
ten tarvittavia virtaamatietoja on yleensä helposti saatavilla. 

PHABSIM-malli ei perusmuodossaan ole kovin tehokas työväline lyhytaikaissään-
nöstelyn vaikutusten kuvaamiseen. Se ei kykene kuvaamaan jatkuvasta sopivan elin-
alueen etsimisestä aiheutuvaa rasitusta eikä altistumista predaatiolle. Kappaleessa 2.3.1 
esiintyvät solukohtaisen minimiarvon käyttämiseen perustuva menetelmä ja Stranding 
index -menetelmä saattaisivat jonkin verran tuoda lisäinformaatiota lyhytaikaissäännös-
telyn vaikutuksista. Niitä ei Siikajoen tapauksessa käytetty. 

Lyhytaikaissäännöstelyn osalta PHABSIM-mallilla saadaan tietoa "pullonkaula-
tilanteista" eli aiheutuuko säännöstelykäytännöstä joku virtaamatilanne, jossa habitaatin 
määrä on niin selvästi muita virtaamatilanteita pienempi, että se rajoittaa tarkastelta-
van lajin määrää. Sen sijaan lyhytaikaissäännöstelyn olennaisin vaikutus (jatkuvasti 
muuttuva ympäristö) jää toistaiseksi kuvaamatta. Lisäksi lyhytaikaissäännöstely on 
yleensä voimakkainta talvella, jolloin sähköntarve on suurimmillaan. Talvella mallin 
antama tieto habitaatin määrästä ei soveltuvuuskäyrien suuremman epäluotettavuuden 
ja jääolojen takia todennäköisesti ole yhtä luotettava kuin sulan veden aikana. Lisäksi 
lyhytaikaissäännöstellyssä joessa jäät ovat usein rannan lähellä törmissä kiinni, jolloin 
vesi juoksutushuippujen aikoina nousee jään päälle, eikä koko virtaustila niin ollen ole 
kalojen käytössä. 

Habitaattimalli on käyttökelpoinen työkalu säännöstellyssä vesistössä, kunhan ote-
taan huomioon, mihin tarkoitukseen se on kehitetty ja mitkä ovat sen rajoitukset. PHAB-
SIM on kehitetty pienimmän haitattoman virtaaman määrittämiseen. Säännöstelyvaih-
toehtoja suunniteltaessa PHABSIM sopii siten hyvin minimijuoksutuksen määrittelyyn. 
Esimerkiksi määritettäessä jonkin voimalaitoksen ohi ns. "kuivauomaan" juoksutettavaa 
vesimäärää tai minimi- ja maksimijuoksutusmääriä voimalaitoslupaa varten mallilla 
saadaan hyvä arvio eri vaihtoehtojen vaikutuksista habitaatin määrään. 

5.3.2 Kunnostukset 

Perattujen jokien kunnostustöitä on Suomessa tehty runsaasti (Yrjänä ja Huusko 1992), 
mutta töiden tuloksena syntyneen elinympäristön laatua ja lopputuloksen sopivuutta 
aiottuun käyttötarkoitukseen ei useinkaan Ole seurattu (Huusko ja Korhonen 1995). Kun-
nostusten monimuotoisuus ja olosuhteiden laaja kirjo ovat vaikeuttaneet tuloksellisuuden 
arviointia. Koekalastukset ennen ja jälkeen kunnostuksen eivät välttämättä kerro ta-
pahtuneesta elinympäristömuutoksesta, koska kunnostustöihin liittyy usein kalanistu-
tuksia. Kunnostuksissa syntyneen elinympäristön laadun ja hoitotöiden vaikutusten te-
hokkaan arvioinnin järjestämisen vajavuus on estänyt menetelmien systemaattisen ke-
hittämisen (Huusko ja Korhonen 1995). 

PHABSIM-mallia ei kovin yleisesti ole käytetty habitaatinparantamistöiden vai-
kutusten arviointiin tai parantamismenetelmien vertailuun. Suomessa on kuitenkin jo 
joillain kohteilla, mm. Iijoessa, kokeiltu mallin käyttöä uittoa varten perattujen jokien 
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kunnostusten onnistumisen arvioinnissa ja mallin tulosten perusteella kehitetty kunnos-
tusmenetelmiä (Huusko 1995, Huusko ja Korhonen 1995). 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Oulun vesi- ja ympäristöpiiri ovat selvit-
täneet habitaattimallin käyttöä pienten perattujen jokien kunnostusten tuloksellisuuden 
arvioinnissa. Iijoen valuma-alueen kunnostuskohteilla PHABSIM-mittauksia ja malli-
tarkastelua on tähän mennessä tehty neljällä joella ennen kunnostusta ja kahdella joella 
ennen ja jälkeen kunnostuksen. Arviointikohteena on ollut taimenelle sopivan habitaatin 
määrä. Maastomittaukset on tehty ennen ja jälkeen kunnostamisen. Ensimmäiset koke-
mukset mallin käytöstä ovat olleet lupaavia. Ennen kunnostusta tehtyjen mittausten ja 
simulointien perusteella on voitu määrittää, millaisia habitaatteja perattu joki sisältää 
eri virtaamatilanteissa ja hahmottaa tarpeita, mihin kunnostuksella tulisi pyrkiä. Ver-
taamalla kunnostusten jälkeen tehtyjen mittausten tuloksia edeltäneeseen tilanteeseen 
on voitu päätellä, että vaikka maisemallisesti ja rakenteellisesti uomassa tapahtuneet 
muutokset olivat Kutinjoen esimerkkikohteilla suuria, tarjolla olevien suotuisten olin-
paikkojen määrässä muutokset olivat aika pieniä. Kutinjoen kohteilla käytetty laajojen 
kynnysten rakentamiseen perustuva kunnostusmenetelmä näytti suosineen aikuisia ja 
nuoria taimenia, kun taas vastakuoriutuneiden taimesten ja pienpoikasten olinpaikko-
jen määrässä ei näyttänyt tapahtuneen merkittäviä muutoksia (Huusko ja Korhonen 
1995). 

Habitaattimallilla on mahdollista vertailla eri kunnostusvaihtoehtoja jo suunnitte-
luvaiheessa. Sen avulla on mahdollista arvioida, minkä tyyppisiä habitaatteja joltain 
alueelta puuttuu ja löytyykö jokin minimitekijä, joka rajoittaa tarkasteltavan lajin mää-
rää alueella. Mallin käyttö auttaa kunnostustekniikan kehittämisessä; sen avulla voi-
daan löytää ne ratkaisut, joilla kunkin lajin eri elinvaiheille sopivaa aluetta voidaan 
helpoiten tuottaa. Mallin avulla voidaan myös arvioida, kuinka paljon erityyppisiä habi-
taatteja kannattaa rakentaa, kun hyödynnetään aikaisempien töiden arvioinnista saatu-
ja tuloksia (Huusko ja Korhonen 1995). 

5.4 Jatkotutkimustarpeet 
Elinympäristövaikutusten arviointimenetelmien kehittelyä on jatkettava Suomen olois-
sa hyvin toimivien menetelmien saamiseksi käyttöön. Jokivesistöjen säädön vaikutusta 
elinympäristöön voidaan tutkia kartoittamalla erityyppisten elinympäristöjen jakautu-
minen rakennetussa joessa. Pelkkä kartoitus ei kuitenkaan anna selitystä elinympäristöjen 
muodostumiseen vaikuttavista ekologisista tekijöistä, vaan kartoituksen tulosta on tar-
kasteltava yhdessä lyhytaikaissäädön aikaansaamien fysikaalisten ja kemiallisten olo-
suhteiden kanssa. Vasta tämän tarkastelun avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä ekolo-
gisten tekijöiden ja tätä kautta lyhytaikaissäädön elinympäristövaikutuksista. Mikäli 
tutkittavalle j okij aksolle on valmiina hydraulinen malli, jolla virtausnopeuksia j a v eden-
korkeuksia jakson eri osilla voidaan helposti verrata, saadaan tarvittavat tiedot helpos-
ti, mutta muussa tapauksessa täytyy suorittaa mittauksia maastossa tai tyytyä arvioin-
tiin. Kasvillisuushabitaattien kartoituksen tehokkuuden ja tarkkuuden parantamista il-
makuvia käyttämällä tulisi kokeilla. Tarkimman ja parhaan tuloksen saa, jos ilmakuvaus 
suoritetaan pystykuvauksella, joskin kuvaaminen videolla tai viistokuvausmenetelmällä 
antaisi myös käyttökelpoista tietoa. 

Kasvillisuuden määrän ja monimuotoisuuden sekä niiden yhteyden selvittämi-
nen muuhun monimuotoisuuteen on tärkeää. Jatkossa on myös tarpeellista tutkia, mil-
lainen merkitys jokivesistöjen kasvillisuudella on pohjaeläinten, kalojen ja muiden vesi-
eliöiden elinympäristöön. Yhdistämällä tieto muuhun jokiympäristöstä kerättyyn tie-
toon ja kasvillisuushabitaattien monimuotoisuuden indikaattoreista hankittavaan tie-
toon voidaan muodostaa monipuolinen kuva lyhytaikaissäädeltyjen jokialueiden elin-
ympäristöjen monimuotoisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 
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PHABSIM-mallitulosten luotettavuuden parantamiseksi ja mallin käyttömahdol-
lisuuksien lisäämiseksi on laadittava eri kalalajeille ja eri vesistötyypeille omia sovel-
tuvuuskäyrästöjä. Talviaikaisten olosuhteiden simulointia tulisi kehittää. Habitaatti-
mittauksia tarvitaan vielä lisää muutamista peratuista joista ja eri menetelmillä kunn-
ostetuista koealueista, jotta kunnostusmenetelmien erot eri typpisissä kohteissa saatai-
siin selville. Kunnostettujen koskien morfologian on todettu muuttuvan merkittävästi 
kunnostuksen jälkeen joen omien prosessien vaikutuksesta (Alaraudanjoki 1995). Joilla-
kin kohteilla tulisikin seurata kunnostetun joen sukkession vaikutuksia habitaattikirjoon. 
Päämääränä habitaattimallin käytölle kunnostusten yhteydessä voisi olla suositusten 
laatiminen eriluonteisten kohteiden kunnostus- ja hoitosuunnitelmien pohjaksi. 

Oulun yliopiston vesitekniikan laboratorion koordinoima työryhmä on hakenut 
Suomen Akatemian Ekologisen rakentamisen tutkimusohjelmasta rahaa "Ympäristölle 
ja luonnolle aiheutuneiden haittojen pienentäminen rakennetuissa jokivesistöissä" -ni-
misen tutkimushankkeen aloittamiseksi. Tutkimusohjelmassa yhtenä osa-alueena on "Ve-
sieliöiden elinympäristön parantaminen rakennetuissa jokivesissä ja habitaatinlaatu-
mallien käyttö kunnostusmenetelmien kehittämisessä". Tämän osatutkimuksen tavoit-
teena on kokeilla ja kehittää patoaltaisiin sopivia kalahabitaatin parantamismenetelmiä 
PHABSIM-mallia hyväksikäyttäen. Toistaiseksi on varsin vähän kokemuksia virtakalojen 
elinalueen parantamisesta rakennettuihin jokiin jääneillä virta-alueilla. Habitaattimallin 
avulla voidaan kehittää kunnostusrakenteita, jotka tarjoavat parhaiten elinaluetta arvo-
kaloille eri virtaamatilanteissa. Koekohteeksi on suunniteltu Laukan aluetta Oulujoes-
sa. 

Habitaattimallin soveltamistyötä on Suomessa tähän mennessä tehty lähinnä kala-
biologien voimin. Työhön tulisi jatkossa osallistua myös mallintamiseen ja hydrologiaan 
perehtyneitä henkilöitä, ja mallia sovellettaessa tulisi aina tehdä myös hydrologisen mal-
lin verifiointi. 
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Yhteenveto 

Kirjallisuusselvityksen ja maastotutkimusten avulla tutkittiin erilaisten menetelmien so-
veltuvuutta lyhytaikaissäädön elinympäristövaikutusten arviointiin. Kirjallisuuden pe-
rusteella eniten käytetty menetelmä on jokiympäristöjen kalahabitaattien arvioimiseen 
kehitetty PHABSIM, jota voidaan soveltaa myös muiden eliöryhmien elinympäristöjen 
määrän arviointiin. Tähän mennessä PHABSIMia on sovellettu pääasiassa kalahabitaat-
tien arviointiin, ja tiedot sovellutuksista pohjaeläinten tai kasvilajien elinympäristöjen 
arviointiin ovat vähäisiä. 

Kasvillisuuden kartoitukseen perustuvia elinympäristön arvioimismenetelmiä on 
käytetty Suomen jokivesistöissä melko vähän. Kartoitus on kuitenkin suhteellisen no-
pea ja helppo tapa erityyppisten elinympäristöjen määrän arviointiin. Oulujoella ja Sii-
kajoella kasvillisuus kartoitettiin ajaen veneellä kartoitettavat jokijaksot ja merkitsemällä 
kasvillisuusalueet karttaan. Kartoituksen tulosta tutkittiin suhteessa paikallisiin ympä-
ristötekijöihin sekä lyhytaikaissäädön aiheuttamiin muutoksiin vedenkorkeuksissa ja 
virtausnopeuksissa. 

Oulujoen kasvillisuushabitaattien kartoituksessa tuli esille karkealla materiaalilla 
suojattujen rannan osien vähäinen kasvillisuus verrattuna luonnollisiin kivikkoisiin ran-
toihin, joiden kasvillisuus on jo luonnollisesti harvaa. Kasvillisuuden leviäminen kunnos-
tetuille rannoille on hyvin hidasta, ja luontoon paremmin sopeutuvien suojausmene-
telmien kehittäminen olisi tarpeellista. Runsaimmillaan kasvillisuus oli hiesu- ja silt-
tirannoilla, ja loivilla rannoilla kasvillisuusvyöhyke oli jopa 30 m leveä. Ranta-alueen 
maaperä näyttääkin vaikuttavan kasvillisuuden määrään. Vedenkorkeuden vaihtelun 
merkitys tuli selkeimmin esille kivisillä rannoilla, joilla koko vedenkorkeuden vaihtelu-
vyöhyke oli kasvillisuudeltaan harvaa. 

Siikajoen kasvillisuushabitaattien kartoitus osoitti virtausnopeuden merkityksen 
kasvillisuudelle. Uljuan altaan alapuolella oleva osa Lamujokea on todennäköisesti voi-
makkaiden virtausten vuoksi lähes kokonaan ilman vesikasvillisuutta. Vasta Lamujoen 
yhdyttyä Siikajokeen ja uoman suurentuessa, virtausnopeudet hidastuvat ja kasvilli-
suus pääsee leviämään jokeen. 

Kartoituksen tarkkuutta ja informaation määrää on tulevissa sovelluksissa helppo 
lisätä ilmakuvilla ja havainnointia tarkentamalla. Tällöin myös kasvillisuushabitaattien 
laajuuteen ja monimuotoisuuteen vaikuttavien tekijöiden arvioiminen helpottuu. Kar-
toituksen tulosten tulkitsemisen tueksi tarvitaan tietoa myös tutkimusalueen veden-
korkeuden vaihtelusta ja virtausnopeuksista. 

Kasvillisuuteen vaikuttavien ekologisten tekijöiden selvittäminen tavallisin kasvi-
ekologisin tutkimusmenetelmin antaa runsaasti tietoa habitaattityyppien muodostumi-
seen vaikuttavista tekijöistä. Menetelmät vaativat runsaan aineiston tarkan ja selitys-
kelpoisen tuloksen saamiseksi, mutta ne tarjoavat myös runsaasti arvokasta tietoa elin-
ympäristöihin vaikuttavista tekijöistä ja niiden välisistä suhteista. 

Oulujoella kerättiin tietoa kasvilajien esiintymisestä ja runsauksista sekä kasvu-
paikkojen ympäristömuuttujista Muhoksen ja Merikosken välisellä jokijaksolla yhdek-
sältä eri koealueelta. Aineisto käsiteltiin kolmella yhteisöekologisissa tutkimuksissa ta-
vallisesti käytetyllä monimuuttujamenetelmällä. Ryhmittelyanalyysillä tutkittiin kasvil-
lisuusyhteisöjen rakennetta, kanonisella vastinkeskiarvoanalyysilla selvitettiin mitattujen 
ympäristömuuttujien vaikutusta kasvillisuusyhteisöjen rakenteeseen, ja erotteluana-
lyysillä selvitettiin mahdollisuutta ennustaa alueen kasvillisuusyhteisön rakennetta val- 
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litsevien ympäristömuuttujien avulla. Tutkimus osoitti, että tutkitun alueen kasvillisuus 
on kehittynyt selkeän vyöhykkeiseksi ja kasvillisuusyhteisöjen rakenteeseen vaikuttaa 
voimakkaimmin vedenkorkeuden keskimääräinen pysyvyys. Tämän muuttujan avulla 
voitiin myös jokseenkin hyvin ennustaa koealan kasvillisuuden rakennetta. 

Siikajoen tapaustutkimuksessa sovellettiin suppealla alueella PHABSIM-mallia 
säännöstelyn elinympäristövaikutusten selvittämiseen j a säännöstelyn kehittämisvaihto-
ehtojen vertailuun. Tarkastelun kohteena oli ainoastaan taimen ja sen eri ikäryhmille 
soveliaiden elinympäristöjen määrä. Säännöstelyn vaikutuksia tarkasteltiin etsimällä 
habitaatin määrää rajoittavia ääritilanteita. Vedenkorkeus- ja virtausnopeusvaihteluiden 
kaloille aiheuttamaa rasitusta ei voitu ottaa huomioon, eikä PHABSIM-menetelmällä 
toistaiseksi pystytä sitä kovin hyvin huomioimaankaan (Valentin ym. 1994). Koska Sii-
kajoella PHABSIM-tarkastelu tehtiin laajan säännöstelyn kehittämisselvityksen yhtey-
dessä, käytettävissä oli erittäin monipuolinen mallilla laskettu aineisto virtaamista eri 
osissa jokea ja eri vuodenaikoina nykyisellä säännöstelykäytännöllä ja eri kehittämis-
vaihtoehdoilla (Oulun vesi- ja ympäristöpiiri 1995). 

Mallitarkastelun perusteella habitaatin määrä ei nykyisellä säännöstelykäytännöllä 
näyttänyt rajoittavan taimenen eri ikäluokkien elinalueen määrää Siikajoen Hyttikos-
kessa. Vaikka mallitarkastelun perusteella Siikajoen Hyttikoskella oli kaikissa virtaama-
tilanteissa nykyisellä säännöstelykäytännöllä runsaasti elinaluetta eri kokoisille taime-
nenpoikasille, ei koskesta kalataloustarkkailun yhteydessä ole taimenta kuitenkaan ta-
vattu. Talvitilanteessa habitaatin määrä tosin oli nykyisellä säännöstelykäytännöllä noin 
30 % pienempi kuin ilman säännöstelyä. Ero johtui paljolti kasvaneiden talvivirtaamien 
aiheuttamista liian suurista virtausnopeuksista juoksutuspulssien aikana. Ilman sään-
nöstelyä talvihabitaatin määrää olisi Hyttikoskella rajoittanut virtaaman vähäisyys. Sään-
nöstelyn lieventämisvaihtoehdot eivät mallitarkastelussa eronneet selkeästi eri ikäisille 
taimenille sopivan habitaatin määrän suhteen nykytilanteesta, tilanteesta ilman sään-
nöstelyä tai toisistaan. 

PHABSIM-malli ei ole perusmuodossaan kovin tehokas väline lyhytaikaissään-
nöstelyn vaikutusten arviointiin. Se ei kuvaa olojen sopivan elinalueen jatkuvasta etsi-
misestä kaloille aiheutuvaa lisärasitusta ja lisääntynyttä predaatioalttiutta. PHABSIM-
mallilla voidaan kuitenkin tarkastella, löytyykö säännöstelyrytmiikasta joku virtaama-
tilanne, joka muodostaa tarkasteltavan lajin määrää rajoittavan "pullonkaulatilanteen". 
Mallin yhteyteen on kehitelty erilaisia lisämenetelmiä, joiden avulla lyhytaikaissään-
nöstelyn vaikutuksia voidaan karkeasti arvioida. PHABSIM-malli soveltuu hyvin mini-
mi- ja maksimijuoksutuksen määrittelyyn. PHABSIM-mallia on kokeiltu kunnostuksen 
vaikutusten arviointiin Iijoen sivuvesillä. Tulokset ovat olleet yhdensuuntaisia sähkö-
kalastuskokeiden kanssa eri ikäisten taimenenpoikasten elinalueiden määrän ja 
vastaavien poikastiheyksien suhteen. Mallin avulla on myös voitu arvioida, minkä tyyp-
pisiä habitaatteja kunnostettavaan jokeen täytyy luoda. Jatkossa mallia voitaneen käyt-
tää laajemminkin apuna elinympäristön parantamistöiden suunnittelussa. 

PHABSIM-mallin soveltaminen vaatii suhteellisen paljon työtä ja käyttäjiltään pe-
rehtyneisyyttä. Mallin soveltuvuutta Suomen oloihin tulee vielä parantaa. 

Habitaatin arviointimenetelmien soveltaminen toisiaan täydentävinä parantaa tu-
losten tulkittavuutta ja hyödynnettävyyttä. Ennen kuin habitaattimalli- ja kasvillisuus-
kartoitustuloksia voidaan yhdistää, tarvitaan lisää tietoa esimerkiksi kalojen viihtymi-
sestä erityyppisissä habitaateissa. Kasvillisuus lienee keskeinen virtavesissä koskialu- 
eiden ulkopuolella elävien kalalajien elinalueita luonnehtiva tekijä. Patoaltaiden kalastoa 
selvitelleen projektin ja Oulujoen tapaustutkimuksessa tehtyjen kasvillisuushabitaatti- 
analyysien tulosten yhdistäminen antanee lisäinformaatiota patoaltaissa esiintyvien habi- 
taattien ja kalaston suhteesta ja siten perusteita patoaltaiden kalastonhoidolle. Mielen-
kiintoista olisi myös käyttää PHABSIM-mallia ja kasvillisuuskartoitusta yhdessä suvan- 
tojen kalaston esiintymistä määräävien tekijöiden analysointiin siten, että mallilla tut-
kittaisiin jonkin suvannon habitaattijakauma ja sen arvo eri kalalajien osalta ja samoilta 
habitaattisoluilta arvioitaisiin niiden kasvillisuus. Sen jälkeen voitaisiin helpommin kar- 
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toitettavien kasvillisuusvyöhykkeiden avulla määritellä eri kalalajeille sopivien habi-
taattien esiintymistä laajemmalla alueella. 

Habitaattien määrää ja laatua koskevaa tietoa on mahdollista käyttää monipuoli-
sesti virtavesien käytön ja hoidon suunnittelussa. Habitaattimallilla voidaan arvioida 
eri kalalajeille sopivan habitaatin määrää esimerkiksi kalaistutusten alueellista painot-
tamista ja istukaslajeja ja -määriä suunniteltaessa. Edellä kerrotun mukaisia habitaatti-
mallisimulointeja voi käyttää myös joen kalataloudellisen kunnostuksen suunnittelus-
sa. Kasvillisuuskartoituksen tuloksia voidaan hyödyntää mm. jokirantojen virkistys-
käyttöä tai muuta maankäyttöä suunniteltaessa. Kasvillisuusanalyysin tuoma tieto kas-
villisuuden ja yksittäisten kasvilajien suhtautumisesta esimerkiksi säännöstelyn aihe-
uttamiin muutoksiin ekologisissa muuttujissa auttaa rantojen kalastettavuuden arvi-
oinnissa sekä kunnostuksen ja hoidon suunnittelussa (mm. säännöstelyrantojen kasvit-
tamisessa). Kasvillisuusanalyysien antamaa informaatiota voi käyttää myös laajempia 
jokialueita käsittävien maisemanhoitosuunnitelmien tekemisessä. 
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Vedenkorkeuden pysyvyyksiä kesä-syyskuussa 1990-994 Montan ja Merikosken välisellä 
jokiosuudella laskettuna koko vuoden tuntikeskiarvoista. 

Vedenkorkeuden pysyvyyksiä loka-marraskuussa 1990 - 1993 Montan ja Merikosken välisellä 
jokiosuudella laskettuna koko vuoden tuntikeskiarvoista. 
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Liite 6. Siikajoen PHABSIM-mallitarkastelun herkkyysanalyysin 
	Liite 6/I 

tuloksia 

Raekokoluokka (0-8) 

Alkuperäinen 
preferenssikäyrä 

	 Preferenssikäyrää siirretty 
I mittayksikkö 
pienempään suuntaan 

- Preferenssikäyrää siirretty 
mittayksikköä 

pienempään suuntaan 

Preferenssikäyrää siirretty 
I mittayksikkö 
suurempaan suuntaan 

▪ Preferenssikäyrää siirretty 
2 mittayksikköä 
suurempaan suuntaan 

PHABSIM-mallitarkastelussa nuorille taimenille (pituus I5-25 cm) käytetyt preferenssikäyrät ja 
niiden poikkeuttaminen herkkyysanalyysissa. 
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Nuorelle taimenelle (pituus 15-25 cm) so ' neUmdueenmöärö(VYUA)muumettessasyvyyJen 
preferenssikäyrää 1-2 yksikköä matalampaan ja syvempään suuntaan. 
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20 
Virtaama 

Alkuperäinen preferenssikäyrä 

	

~~~~~- 	 Preferenssikäyrää siirretty 1 mittayksikkö 
pinnempöön suuntaan 

--- --- 

 

Preferenssikäyrää siirretty 2 mittayksikköä 
pienempään suuntaan 

	

—^ — 	Preferenssikäyrää siirretty 1 mittayksikkö 
suurempaan suuntaan 

Preferenssikäyrää siirretty 2 mittayksikköä 
suurempaan suuntaan 

Nuorelle taimenelle (pituus 15'25 cm) sopivan elinalueen määrä (WU8) muutettaessa 
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Nuorelle taimenelle (pituus 15-I5 cm) sopivan alienalueen määrö(WUÅ) muutettaessa pohjan 
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Nuorelle taimenelle (pituus 15-25 cm) sopivan elinalueen määrä (WUA) muutettaessa mitattuja 
virtausnopeuksia. 
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