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ALKUSANAT 

Oulujoen vesistöalueella aloitettiin vuonna 1989 säännöstelyjen kehittämis-
selvitykset, joiden tarkoituksena oli tutkia mahdollisuuksia ottaa säännöstelyjen 
käytössä entistä paremmin huomioon ekologisia sekä rantojen ja vesistön yleis-
käytön tavoitteita sekä kehittää säännösteltyjen järvien hoitoa ja kunnostusta. 
Projekti käynnistettiin vesi- ja ympäristöhallinnon aloitteesta ja sitä koordinoi 
vesi- ja ympäristöhallituksen 28.6.1990 asettama ohjausryhmä. Tämä selvitys 
kuuluu osana säännöstelyn kehittämisprojektiin. Selvityksen aiheena on sään-
nöstelyn aiheuttamat muutokset rantavyöhykkeessä ja niihin liittyvien haittojen 
torjunta. Työ perustuu osaltaan seuraaviin osaselvityksiin: 

Säännöstelyjärvien eroosiorantojen kunnostus ja hoito. Kirjallisuussel-
vitys (Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 307) 
Eroosiorantojen kasvittaminen Ontojärvellä. Tulokset koetoiminnasta v. 
1990 - 1991 (Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 381) 
Oulujärven rantojen kasvillisuuden kehittyminen ja käyttöedellytysten 
parantaminen (Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 382) 

Selvityksen toteuttamista on avustanut seuraava asiantuntijaryhmä: 
Kai Kaatra, vesi- ja ympäristöhallitus 
Mika Marttonen, vesi- ja ympäristöhallitus 
Jukka Muotka, Imatran Voima Oy 
Mika Pohjonen, Imatran Voima Oy 
Jouko Saastamoinen, Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri 
Esko Seppänen, Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri 

Selvityksen rahoittivat vesi- ja ympäristöhallitus, Oulujoki Oy ja Valtion tek-
nillisen tutkimuskeskuksen rakennuslaboratorio. Selvityksen vastuuhenkilönä 
on ollut Erkki Alasaarela (Oulun vesi- ja ympäristöpiiri), rantaprosessien ja 
geomorfologian asiantuntijana Reijo Keränen (Ylä-Savon Instituutti), ranta-
ekologian asiantuntijoina Seppo Hellsten (Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 
rakennuslaboratorio) ja Juha Riihimäki (Oulun vesi- ja ympäristöpiiri) ja mai-
semanhoidon asiantuntijana Terttu Kurttila (Maisema-arkkitehtitoimisto T. 
Kurttila). Yhteenvedon vesistöalueella tehdyistä kunnostust<?imista on koonnut 
Pentti Mäki (Imatran Voima Oy). Kirjallisuusselvitys tehtiin yhdessä Norjan 
vesien tutkimuslaitoksen (Dr. Björn Rprslett, NIVA) kanssa. 
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1 JOHDANTO 

Suomen säännöstelyhankkeet (yhteensä 221 kpl) on pääosin suunniteltu vanhan 
vesioikeuslain aikana ja toteutettu erityisesti 1950- ja 1960-luvulla. Säännös-
telyrajoja ja säännöstelyn käyttöä suunniteltaessa huomio kiinnitettiin ensisi-
jaisesti tavoiteltuihin hyötyihin. Nämä olivat yleensä ristiriidattomat. Kun 
hankkeista aiheutuvat haitat ja vahingot oli korvattu, muodostuivat käyttötoimet 
varsin ongelmattomiksi. 

Säännöstelyjen ympäristövaikutuksia ja niiden arviointia koskeva tietämys on 
selvästi lisääntynyt hankkeiden toteuttamisen jälkeen. Säännöstelypäätösten 
antamisen jälkeen on mm. vesistöjen virkistyskäyttö voimakkaasti lisääntynyt 
ja viime vuosina on yhä useammalle säännöstellylle vaadittu uusia tavoitteita 
aikaisempien lisäksi. Vanhoissa lupapäätöksissä ei voitu ennalta ottaa huomi-
oon tätä vesistöjen käyttöön liittyvien tarpeiden ja uusien käyttötavoitteiden 
kehittymistä. 

Säänn-östelyjen kehittämistarve koskee ensisijaisesti arvoja, jotka eivät kuulu 
vesilain korvausjärjestelmän piiriin tai joita ei toistaiseksi ole voitu erilaisin 
toimenpitein kohtuullisesti turvata. Näitä ovat esimerkiksi ekologiset ja mai-
semakuvalliset kysymykset sekä näihin liittyvät virkistyskäytön ongelmat. 

Tämän selvityksen tavoitteena on eritellä säännöstelyn vaikutuksia järven ran-
tavyöhykkeen ekologiaan, prosesseihin, maisemarakenteeseen ja käyttökelpoi-
suuteen sekä etsiä keinoja rantojen käytettävyyden parantamiseen. Selvityksen 
kohdealue on Oulujoen vesistö. 

2 SÄÄN.NÖSTELTYJEN JÄRVIEN KUNNOSTUS OULUJOEN 
VESISTOAL UEELLA 

2.1 Säännöstelyjen yleiskuvaus 
Oulujoen vesistössä säännöstellään vesistön keskusjärveä, Oulujärveä, Hyryn-
salmen reitin Kiantajärveä, Vuokkijärveä ja Iso-Pyhäntäjärveä, sekä Sotkamon 
reitin Ontojärveä ja Sotkamonjärvien (Kiimasjärvi, Nuasjärvi, ym.) muodos-
tamaa allasta (kuva 1). Oulujärven samoin kuin Sotkamonjärvien ja Ontojärven 
säännöstelyt alkoivat jo 1950-luvun alussa ja muutkin säännöstelyt 1960-luvun 
puoliväliin mennessä. Säännöstelyjen lupakäsittelyt saatiin päätökseen 1960-
luvun alkupuoliskolla Oulujärveä lukuunottamatta. Oulujärven lupa sai lain-
voiman vasta 197 6 ja senkin jälkeen on lupaan tehty pieniä lisäyksiä ja 
muutoksia. 

Järvien säännöstelyllä on luonnonmukaista vedenkorkeusjakaumaa muutettu 
(liite 1). Kianta-, Vuokki- ja Ontojärvellä on nykyinen keskimäärin vallitseva 
kesävedenkorkeus 1 - 2,5 m korkeampi kuin säännöstelemättömänä ja kevät-
talvella järvet lasketaan kevättulvavesiä varten 1,3 - 2 m alemmaksi kuin ne 
laskisivat ilman säännöstelyä (liite 1). Sotkamonjärvillä ja Oulujärvellä suurin 
muutos säännöstelemättömään tilanteeseen on kevättulvien poistuminen. Tähän 
on päästy laskemalla kevättulvavesiä varten järvet 0,7 - 0,8 m alemmaksi 
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Kuva 1. Oulujoen vesistöalueen säännöstellyt järvet sekä säännöstelemättömät Lentua 
ja Lammasjärvi. 

kuin ilman säännöstelyä. Keskimääräiset kesävedenkorkeudet sen sijaan ovat 
pysyneet lähes ennallaan (laskua O - 0,3 m). Vuosivaihtelu on nykytilassa 
Kiimasjärvellä suurinpiirtein yhtäsuuri kuin ilman säännöstelyä, mutta Nuas-
järvellä ja Oulujärvellä on luontainen 1,3 - 1,4 metrin vaihtelu kasvanut ny-
kytilassa noin 1,7 metriin. Kiantajärvellä ja Ontojärvellä vuosivaihtelu oli 
ennen säännöstelyä keskimäärin 1,45 m ja 1,75 m, kun vastaava vaihtelu ny-
kyisellään on 3,25 m ja 3,75 m. Vuokkijärvellä vastaavat arvot ovat 1,1 m 
ja 5 m. Kesän virkistyskäyttökaudella vedenkorkeus vaihtelee kaikilla järvillä 
vähemmän kuin säännöstelemättömänä; poikkeuksen muodostavat erityisen vä-
hävetiset vuodet. 

2.2 Kunnostustarve 
Ennen säännöstelyjen alkamista on tehty sen hetkisen vesistön käytön ja ar-
vostusten vaatimat toimenpiteet ja maksettu korvaukset mahdollisesti kom-
pensoimatta jäävistä haitoista. Lupakäsittely ja ennen lupia tehdyt vapaaehtoiset 
sopimukset ovat sisältäneet mm. seuraavia toimenpiteitä ja korvaustyyppejä: 

Toimenpiteitä: 

kalaistutuksia 
veneväylien, salmien tms. perkauksia ja ruoppauksia 
penkereitä ja pumppuasemia 
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teitä, siltoja, laitureita tms. 
veden alle jäävien alueiden raivauksia 
rantojen suojauksia 
veneenpitopaikkojen/venesatamien rakentamisia 
veneväylien merkitsemisiä 

Korvaustyyppejä: 

veden alle jäävä ja vettyvä maa 
rakennukset ja rakenteet 
maaliikennehaitta 
talousvesihaitta 
laidun tamishai tta 
rantojen vyöryt 
vesiliikenne/veneily haitta 
rannankäytön vaikeutumishaitta 

Säänn_östelyjen aikana vesistöjen käyttö on muuttunut. Virkistyskäyttö on li-
sääntynyt huomattavasti ja entisistä tärkeistä käyttömuodoista uitto on lakannut 
Oulujärveä lukuunottamatta koko vesistöstä. Esimerkiksi loma-asuntojen määrä 
oli vuonna 1991 Ouluj ärvellä 19 50-luvun alkuun verrattuna viisikymmenker-
tainen. Virkistyskäytön lisääntyminen ja arvostuksen nousu on luonut myös 
säännöstellyille järville uusia tarpeita. Niillä järvillä, joissa vedenkorkeutta 
on nostettu (Kianta-, Vuokki-, Onto-, Iso-Pyhäntäjärvi), ovat raivatuille, veden 
alle jääneille ranta-alueille jääneet kannot haitanneet etenkin veneilyä ja ka-
lastusta ja rantojen syöpyminen ranta-alueen käyttöä. 

Erityisen kuivina vuosina (1978 ja 1980) vaikean energiatilanteen vallitessa 
sattuneet kesän erittäin alhaiset vedenkorkeudet vaikeuttivat varsinkin Kianta-, 
Vuokki- ja Oulujärven virkistyskäyttöä merkittävästi. Myös normaalivuosina 
heti jäiden lähdön jälkeen ovat kaikki säännöstelyjärvet 1-2 viikkoa ja Oulu järvi 
3-4 viikkoa virkistyskäytön kannalta haitallisen alhaisella tasolla. Edellä maini-
ttujen ongelmien vuoksi Oulujoki Oy ja vesi- ja ympäristöhallinto ovat käyn-
nistäneet säännösteltyjen järvien kunnostushankkeita. Oulujoki Oy on lisäksi 
kehittänyt säännöstelyjen käyttöä ja ottanut käyttöön vedenkorkeuksille vir-
kistyskäytön tarpeet huomioon ottavat tavoitetasot. 

Niillä Oulujoen vesistöalueen järvillä, joilla kesävedenpintaa on nostettu, kes-
kittyy rantojen kunnostustarve lähinnä lajittuneesta aineksesta muodostuneille 
rannoille. Etenkin avoimilla ja jyrkillä, mutta myös loivilla hiekkarannoilla 
eroosioprosessit ovat voimakkaita ja ranta epästabiili (kts. taulukko 1). Myös 
suojaisilla jyrkillä hiekkarannoilla eroosio on voimakasta etenkin runsasveti-
sinä vuosina, koska törmän tyvikorkeus on alhainen ja aallokko saa aikaan 
vyörymiä. 

Suojaisissa turvevaltaisissa lahdissa voivat ongelmana olla myös pintaan nou-
sevat turvelautat. Moreenirannoilla ei kunnostustarvetta juuri ole, vaikka ran-
tavyöhykkeellä esiintyykin syöpymistä ainakin avoimilla rannoilla. 

Oulujärvellä ongelmat keskittyvät lähinnä loiville ja suojaisille, mutta myös 
avoimille hiekkarannoille. Näillä rannoilla ylimmän vyöhykkeen kasvittuminen 
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on ongelma etenkin alueilla, joissa hajakuormitus on voimakasta. Myös loivat 
suojaiset moreeni- ja turverannat ovat kasvittumiselle sangen herkkiä. 

2.3 Toteutetut kunnostukset 
Kunnostushankkeet alkoivat vyöryvien ja syöpyvien rantojen suojauksilla mel-
ko pian säännöstelyjen alkamisen jälkeen. Rantojen raivaukset Oulujoki Oy 
(OJO) aloitti 1970-luvun alussa Ontojärvellä. Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin 
(Kavy) aloittaessa oman kunnostustoimintansa 1980-luvulla sisällytettiin kun-
nostuksiin myös mm. veneenpitopaikkojen ja venesatamien rakentamista, ka-
lastuspaikkojen puhdistusta ja rantojen suojauskokeita suisteilla. Kavyn ja 
OJOn lisäksi hankkeisiin ovat joiltakin osin osallistuneet myös alueen kunnat 
ja Iso-Pyhäntäjärven kunnostukseen Kainuun Valo Oy. 

Kunnostustoimenpiteitä on tähän mennessä tehty lähinnä ylöspäin säännöstel-
lyillä Kianta-, Vuokki-, Onto- ja Iso-Pyhäntäjärvellä, joissa on veden alle 
jääneitä alueita. Oulu järvellä ja Sotkamon järvillä keskivesi on luonnonmukaista 
alempi eikä rantojen raivaustarvetta siten ole. Oulujärvellä lupakäsittelyn vii-
meinen vaihe oli lisäksi vasta 1970-luvulla virkistyskäytön ja lomarakentamisen 
ollessa jo vilkasta. Oulujärvellä lupavelvoitteisiin tulikin jo mm. veneväyliä 
ja venesatamia yms. ja kesän alarajaa nostettiin väliaikaisessa luvassa mää-
rätystä 0,7 m. Oulujärvelle ja Sotkamonjärville on rakennettu kuntien ja valtion 
yhteishankkeina venesatamia ja muita vesistön käyttöä edistäviä kohteita. 

Tietoja Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien kunnostusten yleisistä 
toteutustavoista, järvikohtaisista toteutuksista ja kustannuksista on esitetty liit-
teessä 1. 

3 KUNNOSTUKSEN JA HOIDON EKOLOGISET PERUSTEET 

3.1 Rantaprosessit ja tyypit 
3.1.1 Ranta vyöhyke - muuttuva kokonaisuus 

Rannan tai rantaviivan muuttuminen voi olla seurausta useista eri kehitys-
suunnista, vaikuttavista voimista ja niitä säätelevistä tekijöistä. Rannan muut-
tumisessa voidaan erottaa kolme kehityssuuntaa tai vaihetta: etenevä, 
perääntyvä ja stabiili ranta. Nämä vaiheet tai tilanteet voivat periaatteessa 
johtua kahdesta tekijästä: vedenpinnan muutoksesta ja rannan kulumisesta/ker-
rostumisesta. Jos vesirajan sijainnin muutos johtuu vedenkorkeuden vaihtelun 
muutoksesta, voidaan puhua passiivisesta muutoksesta. Kulumisen ja ker'."" 
rostumisen aiheuttama muuttuminen sitä vastoin on rantaa muokkaavaa, ak-
tiivista muutosta. 

Vedenkorkeuden vaihtelun muutos vaikuttaa useilla eri tavoilla. Suomalaisessa 
sisävesistössä tärkeimpiä tekijöitä ovat: 

A. Ilmasto ja sää (sademäärän, haihtumisen, lumen vesiarvon jne. sum-
ma). Lähinnä pitkän aikavälin vaihtelu ja vuodenaikavaihtelu. 



13 

B. Maanpinnan epätasainen kohoaminen aiheuttaa altaan kallistumista 
ja siten vedenpinnan hidasta nousua (transgressio) tai laskua (regressio) 
riippuen siitä, missä osassa allasta lasku-uoma sijaitsee. Esimerkiksi Ou-
lujärven itäosassa vedenpinta on kohonnut mannerjään sulamisen jälkeen 
yli kymmenen metriä (Koutaniemi & Keränen 1983, Kuva 9). 

C. Ihmisen suora vedenpintaa muuttava toiminta, vedenjuoksun ja -kor-
keuden säännöstely. 

3.1.2 Rannan prosessit 

Rannan pinnanmuodot ja sijainti muuttuvat useiden vaikuttavien tekijöiden, 
rantavoimien, yhteisvaikutuksesta. Tärkeimpiä voimia ovat lumi-ilmastoalu-
eella veden virtaus (aallokko), jää ja routa. 

Muutoksia välittäviä tapahtumia kutsutaan rantaprosesseiksi. Yleistäen pro-
sesseja ovat: 

A. Aineksen kuluminen (eroosio) eli irtoaminen alustastaan, 

B. Kulkeutuminen (transportaatio) pois irtoamispaikaltaan sekä 

C. Uudelleen kerrostuminen (akkumulaatio) kulkeutumisuran päähän. 

Näiden kolmen erillisenä pidetyn tapahtumavaiheen tarkka erottaminen on käy-
tännössä vaikeaa ja osittain turhaakin. Tapahtumat ovat hyvin harvoin selvästi 
erillään toisistaan. Esimerkiksi osa pohjaa peittävästä hiekasta on järviympä-
ristössä kaikkien kolmen prosessin kohteena aallokon periodin mukaan, eli 
kolme vaihetta tapahtuu keskimäärin kahdessa sekunnissa. Tämän vuoksi on 
mielekästä puhua prosessien vallitsevuudesta. Kulutuksella tarkoitetaan pitkällä 
ajalla kulutusvaltaista prosessiketjua. Kerrostumisella tarkoitetaan niin ikään 
muodostumaa kasvattavaa vallitsevaa prosessia. Kulkeutuminen on näiden kah-
den tapahtuman välittävä muoto; on perusteltua puhua kuluttavasta tai ker-
rostavasta kulkeutumisesta jälleen vallitsevuuden mukaan. 

Veden virtausnopeus on siis kriittinen tekijä tulkittaessa tai selitettäessä lähinnä 
lajittuneisiin maalajeihin muodostuneen rannan kehitystä. Virtausnopeus taas 
riippuu pääasiassa aallokon ulottuvuuksista. Tätä aallokon ja rannan kehitty-
misen välistä säätelyjärjestelmää käsitellään yksityiskohtaisemmin kohdassa 
3.1.3. 

Aallokon aiheuttama virtaus voidaan jakaa karkeasti vaikuttavuuden perusteella 
kahteen ryhmään: primaarivirtaus ja sekundaarivirtaus. Primaarivirtauksella 
tarkoitetaan aallokon omaa virtausjärjestelmää, joka muuttuu lähinnä syvyyden 
funktiona. Tärkeimmät primaarivirtaukset ovat: 

A. Kehävirtaus, joka noudattaa aallokon periodia. 

B. Kehävirtauksen etenevä ja palaava komponentti aivan pohjan ylä-
puolella (erikoistyyppinä etenevä virtaus rannan matalassa osassa nk. 
etenevän aallokon alla). 

C. Huuhteluvirtaus aivan vesirajalla. 

Sekundäärisiä aallokon aiheuttamia virtauksia ovat: 



14 

A. Vedenpinnan korkeuden tasoittumisesta johtuvat laaja-alaiset mas-
savirtaukset 

B. Keskittyneet purkuvirtaukset. 

Järvioloissa näiden nopeus ylittää vain harvoin pohja-aineksen kriittisen nopeu-
den. Sen sijaan niiden yhdistyessä aallokon primaarivirtauksiin voi niiden vah-
vistavalla vaikutuksella olla suurikin merkitys. 

Eri raekokojen prosessiraja-arvoista on olemassa useita tulkintoja. Hienom-
malle kuin 0,5 mm raekoolle riittää Sundborgin mukaan (1956) noin 0,3 m 
s- 1 virtausnopeus aiheuttamaan rakeiden tempautumisen. Hjulströmin (1935) 
mukaan tempautumiseen riittää 0,2 m s-1 nopeus. Myös Komar ja Miller (1975) 
esittävät nimenomaan aallokon aiheuttaman virtauksen kriittiseksi rajanopeu-
deksi noin 0,2 m s-1 raekoon ollessa noin 0,5 mm. On syytä huomata, että 
tämä "kulutusraja" pätee vain vedenalaiseen kulutukseen. Vesirajan huuh-
teluvyöhykkeellä, varsinkaan törmäkulutuksessa ei virtausnopeudella ole niin 
ratkaisevaa suoranaista merkitystä. 

3.1.3 Fysikaaliset muuttujat rantavyöhykkeellä 

Kulumisen ja kerrostumisen nopeutta ja laaja-alaisuutta säätelee suuri joukko 
tekijöitä, joiden merkittävyys ja keskinäinen vuorovaikutus ovat edelleen tar-
kasti määrittämättä. Prosesseja säätelevät ilmeisesti tehokkaimmin ainakin seu-
raavat tekijät: 

A. Aines ja maaperän rakenne (maaperä) 

- raekoko ja lajitteiden suhteet 
- rakenteelliset rajapinnat 

B. Aallokon mittasuhteet rannan ulkoreunalla (avoimuus) 

- tuulen nopeus, suunta ja kesto 
- ulapan koko ja suojaisuus/avoimuus 
- veden syvyys 
- veden tiheys (lämpötila) 

C. Aallokon mittasuhteiden muutos rannan eri osilla Uyrkkyys) 

- vedenpinnan korkeus (- syvyys) 
- rannan kaltevuus (- syvyys) 
- pohjan morfologia (esimerkiksi särkästöt) 
- kasvillisuus 

D. Rantaviivan muoto 

- ainestasapaino 
- huuhteluvyöhykkeen ja rantatasanteen mittasuhteet 

Säätelyjärjestelmä on siis monien eri tekijöiden tulos. Tästä johtuu järjestelmän 
herkkyys ja nopea reagointi pieniinkin muutoksiin vaikuttavissa tekijöissä (ks. 
esim. Keränen 1985, kuva 61). Lähinnä hiekkarannoilla tapahtuvien muutosten 
määrän ja suunnan ennakoimiseksi sekä yleisen rantasuunnittelun helpottami-
seksi on olemassa tarve mallintaa rantavyöhykkeellä esiintyvät voimat ja niiden 
aiheuttamat prosessit. Tämän työn pohjaksi on lähinnä Oulujärvellä tehty 1980-
luvulla varsin mittava havainto- ja koesarja (mm. Keränen 1985, Hentilä 1989, 
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Timonen 1989, Väre 1990) jonka viimeisimpänä osana on aallokon ja sen 
aiheuttamien virtausten mittaaminen (Keränen ym. 1992). 

Aallokon ominaisuuksien ja virtausten mittaamisen tarkoituksena oli pa1ts1 
tehdä sarja havaintoja kasvillisuuden poistokokeen tulosten selittämiseksi, 
myös etsiä yhteys aallokon, ulapan mittasuhteiden ja tuuliparametrien välille. 
Tätä kautta pystyttiin lähestymään edellä kohdissa B ja C esitettyjä rannan 
kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Rantaviivan muoto, aines ja maaperän ra-
kenne (A,D) joudutaan edelleenkin havaitsemaan ja tulkitsemaan kartta- ja 
ilmakuva-aineistosta sekä tavanomaisilla geomorfologian kenttämenetelmillä. 

Rannan ulkoreunalle (syvään veteen) tulevan aallokon merkitsevä korkeus voi-
daan tuulen nopeuden ja pyyhkäisymatkan perusteella määrittää yhtälöstä: 

missä Hs 
u 
F 
g 

Hs=0,0016*U*(F/g) 112 

= merkitsevä aallonkorkeus (m) 
= tuulen nopeus (m/s) 
= pyyhkäisymatka (m) 
= 9,81 m/s2 

(1) 

Laskennassa käytettävä tuulen nopeuden havaintojakson pituus saadaan yhtä-
löstä: 

tmin=65,6*(F2/gU) l/3 (2) 

Esitetyllä menettelyllä voidaan laskea vain rannan ulkoreunalle saapuvan aal-
lokon korkeus. Kun aallokko ylittää rantatasanteen, tapahtuu sen mittasuhteissa, 
ja siten myös virtausnopeudessa, muutoksia (kohta C edellä). Tätä aaltopara-
metrien muuttumista on vaikea yksityiskohdissaan laskennallisesti määrittää. 
Oulujärvellä kesällä 1991 tehtyjen mittaussarjojen perusteella voidaan kuiten-
kin tehdä joitakin yleisiä havaintoja, joiden seikkaperäinen selittäminen tai 
mallintaminen vaatii lisätulkintaa. 

1. Aallokon korkeus alenee rantatasanteen ylityksessä. 

2. Suurin virtausnopeus kasvaa rannan madaltuessa. 

3. Pohjan pinnanmuodot aiheuttavat poikkeamia kaavamaiseen muutok-
seen. 
4. Kasvillisuus muuttaa tuuliaallokon muotoa ja jyrkkyyttä siten, että 
virtausnopeus voi ainakin paikallisesti kasvaa. Näyttää siltä, että esi-
merkiksi järviruokokasvusto vaimentaa virtausta sarakasvustoa tehok-
kaammin. 

Huomioimatta pohjan muodon erikoispiirteiden, rantatasanteen ylityksen ai-
heuttaman alenemisen ja kasvillisuuden merkitystä voidaan aallonkorkeudesta 
laskea pohjassa esiintyvä virtausnopeus yhtälöllä: 

(3) 



missä u 
H 
z 

16 

= virtausnopeus (m/s) 
= aallonkorkeus (m) 
= vesisyvyys (m) 

Tällä laskentajärjestelmällä (yhtälöt 1 - 3) on mahdollista rantakohtaisesti tu-
lostaa esimerkiksi se syvyysvyöhyke, jossa aineksen raekoko ja keskimääräiset 
tuuliolot huomioiden pohjan kuluminen on avovesikaudella vallitsevaa. Tätä 
tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi arvioitaessa kasvillisuuden leviämisen 
mahdollisuutta tai suunniteltaessa rantavyöhykkeellä tehtäviä maanraken-
nushankkeita. Kokonaan uuden ulottuvuuden saa rantojen hoidon suunnittelu, 
jos kohdassa 4 esiteltävä kasvillisuuden strategia-analyysi ja siihen liittyvä 
ekologinen kvantifiointi voidaan toimivasti liittää aallokon eri parametreihin. 

Vedenpinnan korkeuden noston yhteydessä on aallonkorkeuden määrityksellä 
mahdollisuus myös ennakoida se taso, jolle törmän tyvi tulee asettumaan (ks. 
esim. Zenkovich 1967, Keränen 1985). Tällä on suuri merkitys arvioitaessa 
törmäkulutuksen määrää tai sitä korkeusvyöhykettä, jolle mahdolliset suojaus-
rakenteet tulee ulottaa. 

3.1.4 Rantatyypit 

Rantavyöhykkeellä esiintyvien ongelmien kartoittamiseksi ja kunnostus-
toimenpiteiden suunnittelua varten tarvitaan luotettava luokittelujärjestelmä. 
Rantavyöhykkeen monimuotoisuuden ja siellä vallitsevien prosessien moni-
mutkaisuuden vuoksi luokittelujärjestelmän on oltava kaksitasoinen. Ranta-
tyyppi on määritettävissä yleensä kunnostuskohteittain, ts. yleensä noin 50 -
100 metrin matkalla. Suurempana kokonaisuutena voidaan tarkastella ranta-
järjestelmää (kts. kohta 3.1.5), joka voi olla useiden rantakilometrien alueella 
sama. 

Rantavyöhykkeen luokittelujärjestelmiä on kehitetty viime vuosina lähinnä mal-
litutkimuksia varten. Oulujärvelle on laadittu säännöstelyn kalamallia varten 
luokittelujärjestelmä, joka perustuu lähinnä pohjan laatuun ja tuulialaan (Pa-
lomäki 1991). Luokittelujärjestelmä kuvaa järven rantoja yhtenä kokonaisuu-
tena ja sen soveltaminen yksittäiselle rannalle vaatii asiantuntemusta. 
Menetelmässä on eräitä vaikeasti arvioitavia muuttujia (esim. tuuliala (0-4), 
detritusrannat ja tyrskyrannat), jotka vaikeuttavat sen käyttöä yleisenä työka-
luna. Tässä tutkimuksessa käytettiin luokittelujärjestelmää, joka pohjautuu Kai-
nuun järvisäännöstelytutkimuksessa (ECOREGU) käytettyyn menetelmään 
(Hellsten ym. 1989). Menetelmä perustuu rannan maaperään, avoimuuteen, 
jyrkkyyteen ja muotoon. 

Maaperän luokittelussa on käytetty perustana rannan perusmaaperää: 

Hiekka; sisältää myös muut lajittuneet ainekset ja taskuhiekat, jotka 
ovat voineet kasautua myös moreenin päälle. 
Moreeni; ryhmään kuuluvat myös rannat, joissa rantavyöhykkeellä on 
lajittuneita aineksia. Puhtaita moreenirantoja ei aallokon lajittelevan toi-
minnan vuoksi ole lainkaan. 
Kallio; myös kalliorannat, joissa on vedenalaista lohkareikkoa kuuluvat 
ryhmään. 
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- Turve; ryhmään kuuluvat rannat, jossa ainakin rantaviivalla on turvetta. 
Rantavyöhykkeen avoimuus (fetch) mitattiin peruskartoista (1 : 20 000) käyt-
täen Håkansonin & Janssonin (1983) menetelmää, jossa kohtisuoraan ranta-
viivasta pisimmän linjan suunnan kummaltakin puolelta mitattiin 6 asteen 
kulmissa linjojen pituudet alkaen asteista 42, 36, 30, 24, 18, 12, 6 ja nolla 
astetta. Maksimaalinen tehollinen avoimuus (Lf) laskettiin kaavasta: 

jossa :Ecos -c i = 13,5 (vakio) 
s' = mittakaavavakio (0,2 peruskartalta) 
Xi = mitattujen ulapanlaajuuksien summa 

.Ex. * cos r. 
• 1 * 5, 
.Ecos ri 

(4) 

Avoimuuden (Lf) perusteella linjat jaettiin avo1m11n (Lf yli 2) ja suojaisiin 
(Lf alle 2). 

Rantavyöhykkeen jyrkkyys laskettiin yhden ja kahden metrin syvyyteen avo-
vesikauden keskiveden tasosta lukien seuraavan kaavan mukaisesti (Keränen 
1980): 

jossa K = kaltevuus 
S = syvyys (m) 
E = etäisyys edellisestä mittauspisteestä (m) 

K=~*lOO 
E (5) 

Tutkimuksessa käytettiin rajana jyrkän ja loivan rannan välillä 5 %:n kalte-
vuutta, jonka perusteella rannat luokiteltiin jyrkkiin (~ 5 % ) ja loiviin ( < 5 
%). 

Rantaviivan muoto on osoittautunut merkittäväksi rantaprosesseja sääteleväksi 
tekijäksi. Joillakin kohteilla sen merkitys voi olla suurempi kuin jyrkkyydellä 
ja avoimuudella. Muodolla tarkoitetaan rantaviivan muotoa ylhäältä katsottuna 
ja aallokon tulosuunnasta käsin. Rannan osan muoto voidaan aineksen käyt-
täytymisen mukaan jakaa järjestelmäanalyyttisesti kahteen ryhmään: 

A. Kupera rantaosuus (niemi) on avoin järjestelmä, josta aines ja energia 
virtaavat ulos toisesta päästä tai molemmista päistä. 

B. Kovera rantaosuus (lahti) on suljettu järjestelmä, jossa aines ja energia 
liikkuvat vain sen rajojen sisällä. 

Muodon keskeisestä merkityksestä johtuen rantaosuuksien analysoinnin on ol-
tava laajaa, koska etenkin kuperilla rantaosuuksilla prosessien ja muodostumien 
arviointi ei ole helposti rajattavissa. 
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Taulukkoon 1 on koottu Oulujoen vesistöalueella yleisesti tavattuja rantatyyp-
pejä ja niillä esiintyviä prosesseja vedenpinnan säännöstelyn yhteydessä. Tau-
lukot ovat erittäin voimakkaasti yksinkertaistettuja ja edustavat eräänlaisia 
optimi tapauksia. 

Taulukko 1. Rantatyypit ja eri vyöhykkeillä vallitseva tilanne eräillä Kainuun järvillä 
Normaali teksti= Lentua, lihavointi = Ontojärvi, kursiivi= Oulujärvi 

Ranta tyyppi 
Maalaji Avoimuus Jyrkkyys Muoto 

Loiva _.,... Kupera 

_.,...Kupera 

~Kovern 

Rannan prosessien ja 
kasvillisuuden yleistila 
Rannan vläosa 

Eroosio 
Voimakas eroosio 
Kasvittuminen, riippuu törmän 
; tyvikorkeudesta 
Akkumulaatio 
Huuhtelukerrokset kuluvat 
Kasvittuminen, riippuu 

1 tyvikorkeudesta 
Eroosio 
Eroosio 
Huuhtelukerrostumista riippuen 
kasvittuminen 
Akkumulaatio 
Huuhtelukerrokset kuluvat 
Huuhtelukerrostumista riippuen 
kasvittuminen 
Eroosio 
Voimakas eroosio 
Kasvittuminen 
Akkumulaatio 
HuuhMukerrokset kuluvat 
Kasvittuminen 
Kasvittuminen 
VeUyminen 
Kasvittuminen 
Kasvittuminen 
Vettyminen 
Kasvittuminen 

Eroosio 
Eroosio, karuuntuminen 
Ei iuuri muutoksia 
Tasaiset prosessit 
Epämääräinen rantaviiva 
Kasvittuminen 
Tasaiset prosessit 
Ei juuri muutoksia 
Ei juuri muutoksia 
Kasvittum inen 
Ei juuri muutoksia 
Kasvittuminen 

Turve __....Suojainen _...Loiva _.,. Kovera Kasvittuminen 
Turvelauttoja, kasvillisuutta 
Kasvittuminen 

Kallio __.... Avoin __....Jyrkkä _.,. Kupera Tasaiset prosessit 
Eroosio 
Ei juuri muutoksia 

Rannan alaosa 

Akkumulaatio 
Akkumulaatio 

Eroosio, aines kulkeutuu ylöspäin 
Eroosio 
Kerrostuvat rannan alaosalle 

Eroosio, aines kulkeutuu ylöspäin 
Akkumulaatio 
Akkumulaatio 

Eroosio, aines kulkeutuu ylöspäin 
Eroosio 
Kerrostuvat rannan alaosalle 

Eroosio, aines kulkeutuu ylöspäin 
Akkumulaatio 
Akkumulaatio 
Ei iuuri muutoksia 
Eroosio 

Kerrostuvat rannan alaosalle 
Ei iuuri muutoksia 
Liettyminen 
Liettyminen 
Ei iuuri muutoksia 
Liettyminen 
Liettyminen 
Ei juuri muutoksia 

Akkumulaatio 
Runsaasti irtaimia aineksia 
Ei iuuri muutoksia 
Tasaiset prosessit 
Runsaasti irtairnia aineksia 
Ei iuuri muutoksia 
Liettyminen 
Ei juuri muutoksia 
Ei iuuri muutoksia 
Liettyminen 
Ei juuri muutoksia 
Ei juuri muutoksia 

Liettyminen 
Liettynyt turvepohja 
Liettyminen 

Tasaiset prosessit 
Ei juuri muutoksia 
Ei juuri muutoksia 

Esimerkki: Ontojärvi HiekkaA voinJ yrkk:äKupera 
rantatyyppi (HAJKu); rannan yläosassa eroosio- ja 
alaosassa ei juuri muutoksia 

Esimerkki; Oulu järvi Hiekk:aSuojainenLoivaKovera rantatyyppi 
(HSLKo ); rannan yläosassa voimakas kasvittuminen, alaosassa ei juuri 
muutoksia 
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3.1.5 Rantajärjestelmät 

Muuttuvien rantojen prosessit Ja niitä säätelevät tekijät ovat muodostaneet 
tiettyjä kokonaisuuksia, järjestelmiä, joiden sisällä rannan muotoutuminen ta-
pahtuu samojen lähtökohtien mukaan. Järjestelmien sisällä voi olla rantaosuuk-
sia, jotka edustavat eri rantatyyppejä. Rantaosuudet voivat olla joko kulutus-
tai kerrostumisvaltaisia, mutta vain harvoin voidaan näiden kahden väliin mää-
rittää vallitsevuuden perusteella kulkeutumisosuus. 

Rantajärjestelmät sisältävät siis ainakin yhden kulutusosuuden ja yhden ker-
rostumisosuuden. Usein kerrostumisosuuksia on ainakin kaksi vesirajavyöhyk-
keellä ja yksi vedenpinnan alapuolella. Näiden keskinäiset suhteet kuten 
sijoittuminen, muoto ja tilavuus (laajuus) riippuvat täysin säätelyjärjestelmän 
osatekijöistä. 

Suurimmillaan järjestelmät voivat olla esimerkiksi Oulujärvellä lähes kym-
menen kilometriä pitkiä ja yli kilometrin leveitä. Näiden isojen järjestelmien 
sisällä voi olla useita osuuksia, joiden riippuvuus toisistaan on hyvin suuri. 
Pienimmillään järjestelmän halkaisija voi olla vain kymmenen metrin luokkaa, 
jolloin myös rantatyypit vaihtuvat hyvin nopeasti. Järjestelmän osuudet ovat 
tavalla tai toisella riippuvaisia toisistaan; yhdessä tapahtuva muutos aiheuttaa 
muutoksen myös muissa tai ainakin joissakin järjestelmän muissa osuuksissa. 

Tämän vuoksi on tärkeää, että rantavyöhykkeen muutoksiin tähtäävissä suun-
nitelmissa ja lopullisissa toimenpiteissä otetaan huomioon koko järjestelmä 
eikä vain yksittäistä rantatyyppiä, joka vallitsee kunnostuskohteen alueella. 
Voidaan myös sanoa, että toimenpiteen kohteena oleva rantaosuus on sijoi-
tettava oikealle paikalleen järjestelmässä, jotta voitaisiin ennakoida operaation 
kokonaisvaikutukset. · 

Rantaosuuksien sijoittuminen suhteessa toisiinsa ja rannan koko-
naiskehittyminen on hyvin voimakkaasti riippuvainen vallitsevasta tuulen suun-
nasta. Suurimmat kerrostumat sijoittuvat kulutusosuudesta tuulen alapuolelle. 
Myös kulutuksen määrä aikayksikköä kohden on suurinta vallitsevan tuulen 
alapuolisilla rannoilla. Tässä on jossakin raja mm. ulapan laajuuden ja tuulen 
vallitsevuuden välillä. Suuri ulappa riittää kompensoimaan vallitsevuuden mer-
kitystä. 

Tuulen suunnan muutos avovesikauden aikana aiheuttaa sen, että matalan veden 
ja tulvakorkeuden aikana aallokon suunta on hieman erilainen. Muutaman vuo-
den vertailu ( 1981-84) osoittaa, että toukokuulta lokakuulle etelänpuoleisten 
tuulien osuus lisääntyy ja pohjoistuulien osuus heikkenee. Näin ollen ranta-
tasanteen prosessisuunta voi olla pitkällä ajalla erilainen kuin korkean veden 
aikaisen vesirajan vallitseva prosessisuunta. Kaikki nämä tekijät olisi huomi-
oitava järjestelmien ja niiden osien kehitystä tulkittaessa. 

Tutkimuksen aikana selvitettiin erityisesti Oulujärven rantajärjestelmiä. Seu-
raavat rantajärjestelmäkuvaukset (kartta liitteenä 2) ovat tutkimuksen koealu-
eilta. Mitatut muuttujat esitetään taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Oulu järven rantajärjestelmien ominaisuuksia. Primaariainesta kuvaava phi 
= -log 2 d (mm), jossa d = halkaisija. 

Tuuliala Primaariaines Törmän ty-
keski- Ranta- keski- vaihte- vikorkeus, 

Ranta järjestelmä suunta arvo maksimi tasanne arvo luväli keskiarvo 
km km m Ehi Ehi NN+m 

A) Manamansalo NWSW 11,0 17,0 1700 2,9 0,9 123,3 
B) Manamansalo NE-SE 13,0 18,0 900 2,8 1,2 123,2 
C) Manamansalo NE-SE 3,0 10,0 300 2,9 4,0 123,5 
D) Manamansalo NE-S 13,0 19,0 400 3,0 2,7 123,4 
E) Koutaniemi NW-NE 8,0 17,0 740 2,6 2,4 123,8 
F) Paltaniemi W-N 6,5 12,0 740 2,8 2,1 123,8 

Manamansalo, Teeriniemi-Lehmilahti 

Manamansalon luoteis- ja pohjoisranta muodostaa oman järjestelmänsä, joka 
on avoin länteen. Pantionkankaan osuudella törmä on vielä osittain vyöryvä. 
Nuorempi kerrostuma-alue on osittain Kaaresjärven suun ympärillä ja vanhempi 
kerrostumisosuus ulottuu aina Lehmilahdelle saakka lähelle Kaivannonsalmen 
pohjoispäätä. Kulutus ja kerrostumisosuuksien välillä on useita tuulen kerrosta-
mia muodostumia. Aineksen kulkeutuminen lounaaseen ei ole juurikaan mah-
dollista Teeriniemen muodostaman esteen vuoksi. 

Manamansalo, Kopolanniemi-Puronranta 

Teeriniemestä lounaaseen ja etelään avautuva järjestelmä on selväpiirteinen. 
Kopolanniemi on ainesta luovuttava törmäranta ja kerrostumaosuus on Puron-
rannan alueella. Törmäosuus on alhaisen tyvikorkeuden vuokst osittain kuluvaa. 
Kerrostumat ovat pääsääntöisesti suon päälle kerrostuneita dyynivalleja. Pu-
ronrannan rantatasanne on kulumassa alemmalta osaltaan. Yläreunalle levit-
täytyy kasvillisuus. 

Manamansalo, Martinlahti 

Martinlahti on hyvä esimerkki ulapan laajuuden merkityksestä. Lahden län-
siranta on kulutusosuutta ja pohjoisranta kerrostumaosuutta. Ärjänselän suuri 
tuuliala vaikuttaa aineksen kulkeutumiseen pohjoiseen; paikallinen NE -aal-
lokko ei riitä kuljettamaan materiaalia etelään Soiluanniemen tyvelle. Tyvi-
korkeus on suhteellisen suuri näin pienelle ulapalle. Koska aines on 
hienolajitteista ja siten kulutusherkkää, on tyvikorkeutta selitettävä vähäisellä 
aallokon toiminnalla: säännöstelyn alentama vedenpinta on vaimentanut aal-
lokkoa niin paljon, että rantatasanteen yläosan kulumista, siis törmän tyvi-
korkeuden alenemista, ei päässyt tapahtumaan. Kasvillisuus on myös 
vaimentanut aallokon tehoa. 



21 

Manamansalo, Soiluanniemi-Paljakka-Nurmenniemi 

Soiluanniemen- Paljakan- Nurmenniemen muodostama järjestelmä on edustavin 
ja monipuolisin Oulujärvellä. Sen kokonaispituus Soiluanniemen kärjen ran-
tatasanteen päästä Nurmenniemen kynnään päähän on noin yhdeksän kilometriä. 
Ainesta syöttävänä osuutena on Paljakan törmä järjestelmän keskellä. Etelä-
ja länsituulien aikana aines kulkeutuu Soiluanniemelle ja kaakkois-itätuulien 
aikana Rytölahdelle ja edelleen Nurmenniemelle. Vallitsevien etelä- ja länsi-
tuulien vuoksi osa Rytölahdelle kulkeutuneesta materiaalista suuntautuu ta-
kaisin itään. Harjunniemen nokka kuitenkin estää kulkeutumisen, joten sitä 
vasten on tapahtunut ylimääräistä kerrostumista. Tämä näkyy rantatasanteen 
runsaana kasvillisuutena ja soistumisena. Järjestelmä on siis avoin molempiin 
suuntiin. Poikkeuksena Rytölahden (Manamansalo, Harju) oma osajärjesteimä, 
joka on suljettu itään päin. 

Järjestelmän avoimuudesta seuraa osittain se, että rantatasanteen ulkoreunalle 
ei tapahdu kerrostumista; ainesvirta tapahtuu vesirajalla. Pitkän kulkeutumis-
matkan aikana aines lajittuu siten, että tuulen kerrostava toiminta on aktiivista. 
Paljakantörmän kulumisen huomattava väheneminen on hidastanut myös muita 
prosesseja. Tämän seurauksena entiset Soiluanniemen ja Nurmenniemen ker-
rostumat ovat nyt kulutusalueita. Tämä on seurausta huuhteluvyöhykkeen ai-
neskadosta. Suojaavat vesirajan kerrostumat puuttuvat. Nurmenniemen osuuden 
kulumiseen on myös vaikuttamassa Rytökankaalle rakennettu venesatama, jon-
ka rakenteet estävät Rytölahden ja Nurmenniemen ainesvaihdon. 

Koutaniemi (Pyykkölä) 

Koutaniemen järjestelmä on avoin länteen ja itään. Törmäosuuden kuluminen 
on loppunut lähes kokonaan ja rantatasanteen yläreuna on kasvanut umpeen. 
Aineksen hienoudesta johtuen vesirajan kerrostumat ovat suhteellisen vähäisiä. 
Suurin kerrostuma on Paltasalmeen työntyvä Matalannokka. Osa kuluneesta 
törmäaineksesta on kulkeutunut veteen liettyneenä ja kerrostunut rannan syvään 
osaan. 

Paltaniemi (Sutela, Kiviniemi) 

Paltaniemen järjestelmä on avoin länteen. Idässä kulkeutumisen pysäyttää Ki-
viniemi. Vallitsevista tuulista johtuen kulkeutuminen on tapahtunut juuri 
Sivolanlahdelle. Rannan täyttyminen on aiheuttanut kasvillisuuden leviämistä 
samalla tavalla kuin Manamansalon Rytölahdella. Törmäkulutus on ollut Pal-
taniemellä nopeaa. Kulumista on hidastettu törmän tyven korotuksilla ja 
suojauksilla. Nyt koko kulutusosuus on stabiilissa tilassa. Venesatama katkaisee 
lännestä itään rantatasanteella tapahtuvan vähäisen kulkeutumisen. 
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3.2 Rannan kasvipeite 
3.2.1 Kasvillisuuteen vaikuttavat tekijät 

Säännösteltyjen järvien rantavyöhykkeellä vaikuttavat samat ekologiset muut-
tujat kuin luonnontilaisissakin järvissä, mutta niiden voimakkuus ja kesto ovat 
usein eri suuruusluokkaa. Kasvilajisto ja samalla myös kasvillisuus ovat muut-
tuneet elinympäristön muuttumisen myötä. Rantavyöhykkeen kasvillisuutta li-
sättäessä tai vähennettäessä on ensin tiedettävä vallitsevat ekologiset olosuhteet 
ja mahdollisuudet niiden muuttamiseen, jotta istutukseen sopivan kasvilajiston 
tai tehokkaan kasvillisuuden poistomenetelmän valitseminen onnistuisi. 

Ranta- ja vesikasvillisuus voidaan jakaa kasvillisuuden elomuotojen perusteella 
syvyysgradientin mukaisiin vyöhykkeisiin. Vesisyvyys ja siihen oleellisesti 
liittyvä vedenkorkeuden vaihtelu vertikaalisena gradienttina edustaa eräänlaista 
ekologisten tekijöiden summaa, johon liittyy suuri joukko muuttujia. Näistä 
tärkeimpiä ovat valo ja pohjan laatu, mutta myös hydrostaattinen paine ja 
lämpötila voivat kirkasvetisissä järvissä olla merkittäviä. 

Veden laatu ja rannan geomorfologinen rakenne ja avoimuus vaikuttavat merkit-
tävästi lajistoon ja myös sen muodostamiin vyöhykkeisiin (Mäkirinta 1978 b, 
Toivonen & Lappalainen 1980). Nämä tekijät voivat vaihdella runsaastikin 
sekä järvien välillä että sisällä; ne muodostavat kasvillisuuteen vaikuttavan 
horisontaalisen gradientin. 

Luonnollisesti myös kasvimaantieteelliset ja leviämishistorialliset tekijät vai-
kuttavat hyvin merkittävästi siihen lajistoon, joka eri järville voi levittäytyä. 
Lajilukumäärä vaihtelee lounaisen Suomen 87: stä vesikasvilajista tunturilapin 
kuuteen lajiin (Linkola 1932). 

Vedenkorkeuden vaihtelu 

Kasvilajisto voidaan vedenkorkeuden vaihteluvyöhykkeiden mukaisesti jakaa 
esim. Eurolan (1965) mukaan seuraavasti: -

tulvaa kestävät maakasvit eli geoamfibiontit, 
kuivuutta kestävät vesikasvit eli hydroamfibiontit, 
kuivuutta kestämättömät vesikasvit eli hydrofyytit, 
ilman selvää suosituinta vyöhykettä olevat kasvit eli indifferentit. 

Ryhmät ovat myös sidoksissa elomuotoihin; helofyytit 1. ilmaversoiset vesi-
kasvit ovat pääasiassa geoamfibiontteja ja hydroamfibiontteja, kun taas valtaosa 
elodeideista 1. uposlehtisistä on hydrofyytteja. 

Säännöstelyn aiheuttama vedenkorkeuden vaihtelu poikkeaa tavallisesti luon-
nonmukaisesta vedenkorkeuden vaihtelusta. Tämän vuoksi useiden vesikasvien 
vertikaalinen elinalue voi kaveta (Quennerstedt 1958) ja ainakin pohja- ja 
uposlehtisillä kasveilla siirtyä syvemmälle (Rf1rslett 1984 ). Tämä johtuu osit-
tain siitä, että vedenkorkeuden vaihtelu vaikuttaa selvästi myös muihin ran-
ta-alueen ympäristötekijöihin, esimerkiksi vedenalaiseen valoilmastoon sekä 
aallokon ja jään vaikutusalueeseen. 
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Säännöstelyn vaikutus kasvillisuuteen riippuu vedenkorkeuden vaihtelun ajal-
lisista ominaisuuksista. Sen vuoksi tutkittaessa vedenkorkeuden vaihtelun vai-
kutusta kasvillisuuteen olisi parempi käyttää vedenkorkeuden 
todennäköisyysjakaumaa kuin keskimääräistä vedenkorkeutta tai säännöstely-
väliä (R0rslett 1984). 

Jää 

Jääpeitteen vaikutus vesikasveihin on merkittävä sekä elintoimintojen 
hidastumisen että mekaanisen vaikutuksen kannalta. Säännöstellyissä ja jossain 
määrin myös säännöstelemättömissä järvissä vedenkorkeuden talvinen lasku 
aiheuttaa jään painumisen pohjaa vasten. Jää vaikuttaa ranta-alueella kahdella 
tavalla (Hellsten ym. 1989): 

ylimmällä vyöhykkeellä jää sekä painaa että jäädyttää pohjaa. Vyöhyk-
keen taso riippuu talven säätilasta (lämpötila, lumipeite, säteily jne.) ja 
ennenkaikkea siitä ajanjaksosta, jolloin jääpeite koskettaa pohjaa ja jää-
tyminen alkaa. Eräänlaisena käytännön ohjeena Oulujoen vesistössä on 
pidetty helmikuun ensimmäisen viikon loppua (Hellsten toim. 1991). 
Jäätyvän pohjan taso voidaan laskea tällöin kaavasta: 

missä Pj 
Wh 
Jp 

Pj = Wh - Jp, (6) 

= jäätyvän pohjan taso, 
= vedenkorkeus 5. helmikuuta, 
= jään paksuus rantavyöhykkeellä - 10 %. 

- alemmalla vyöhykkeellä jää vain painaa pohjasedimenttiä (Hellsten ym. 
1989). 

Jäätyvän vyöhykkeen alaraja on useiden kasvilajien ylärajan määräävä tekijä 
(Hellsten ym. 1989). Eräät tutkijat puhuvat myös jääpeitteen aiheuttamasta 
hankauksesta, joka on suurimmillaan juuri rantavyöhykkeellä (R0rslett 1987b ). 
Kasvilajin vaste jääpeitteen vaikutukseen riippuu mm. sen talvehtimistavasta 
ja kyvystä sietää hapettomia oloja. Lajien suhtautumista jäähän voidaankin 
tulkita kolmella tavalla: 

1. Kasvi karttaa jäätyvää vyöhykettä (esim. nuottaruoho, Lobelia 
dortmanna). 

2. Kasvi karttaa myös jään painuma-aluetta (esim. tummalahnaruoho, 
Isoetes lacustris). 
3. Kasvi on sopeutunut kestämään jäätymistä (esim. rantaleinikki, 
Ranunculus reptans). 

Jo Roivainen (1932) totesi kesäasuisena talvehtivan tummalahnaruohon kart-
tavan jään vaikutusvyöhykettä. Tummalahnaruohoa onkin käytetty useissa eri 
tutkimuksissa jään alarajan indikaattorina (Mäkirinta 1978b, Hellsten 1982, 
Granberg & Hakkari 1980, Granberg & Ruohonen 1985). Tummalahnaruohon 
ylärajan muuttumista onkin pidetty kaikkein selvimpänä merkkinä säännöstelyn 
vaikutuksesta ja sen perusteella on jopa yritetty arvioida säännöstelyn vaiku-
tuksia kalojen kutualueisiin (Hakkari ym. 1978). 
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Valo 

Lehtivihreää sisältävillä kasveilla valo on luonnollisesti keskeisin kasvien esiin-
tymistä säätelevä muuttuja. Säännöstellyissä järvissä monet ekologiset tekijät 
kuten jää ja kuivumisuhka siirtävät kasvillisuuden esiintymisaluetta syvem-
mälle, jolloin valaistuksen väheneminen muodostuu selvästi kriittiseksi esiin-
tymisaluetta rajaavaksi tekijäksi. 

Valon vaikutus vaihtelee voimakkaasti kasvin elomuodosta riippuen; veden 
valonläpäisevyys vaikuttaa helofyyttien 1. ilmaversoisten ja nymfeidien 1. kel-
luslehtisten menestymiseen ainoastaan ennen kuin ne nostavat yhteyttävät leh-
tensä vedenpinnan yläpuolelle. Lemnidit 1. irtokellujat kelluvat jo nuorina 
veden pinnalla ollen alusta alkaen täysin riippumattomia veden väristä ja sa-
meudesta. Muilla elomuodoilla valon puute vaikuttaa keskeisesti syvyysalarajan 
muodostumiseen. 

Veden valaistusolosuhteet ovat suoraan verrannollisia veden varnn ja sa-
meuteen (Eloranta 1978). Veden väri määräytyy etupäässä humusaineksen mää-
rän perusteella, mutta sameuteen vaikuttavat vedessä olevat savi- ym. hiukkaset 
ja kasviplanktonin määrä. Vesikerroksessa tapahtuva valon vaimentuminen on 
melko riippumaton tulevasta säteilystä, joten säteilyn määrä tietyssä syvyydessä 
voidaan arvioida (R0rslett 1987 a). 

Eloranta (1978) pitää laajassa Keski-Suomen järviä koskevassa tutkimuk-
sessaan eufoottisen, tuottavan vyöhykkeen alarajana yhtä prosenttia punaisen 
valon pintaan tulevasta määrästä. Eufoottisen vyöhykkeen alarajana voidaan 
pitää Elorannan (1978) mukaan karkeasti näkösyvyyttä, mikäli veden väriarvo 
on suurempi kuin 40 mg Pt 1- 1. Mäkirinta (1978a) pitää parempana kasvilli-
suuden alarajan indikaattorina kokonaisvalaistuksen intensiteettiä. Myös muita 
tapoja eufoottisen vyöhykkeen määrittämiseksi on esitetty (kts. Spence 1982). 
Haapamäki (1991) on laskenut laajan pohjoissuomalaisen vedenlaatuaineiston 
avulla seuraavan riippuvuussuhteen veden värin ja näkösyvyyden välillä: 

NS = EXP (1,515 - 0,012 * V), - (7) 

missä V = veden väri mitattuna avovesikaudella (mg Pt 1-1 ). 

Valon vaimennuskerroin voidaan laskea Elorannan (1978) tutkimuksiin pe-
rustuen seuraavan kaavan mukaisesti: 

y = 3,73x-0,83 , r=-0,82 

missä y = E (valon vaimennuskerroin) 
x = NS (näkösyvyys) 

Eufoottinen vyöhyke (Zk) voidaan täten määrittää seuraavasti: 

Zk=4,6/E (9) 

missä Zk = eufoottinen vyöhyke 
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Pohjan laatu 

Pohjan laadun vaikutus kasvistoon on erittäin keskeinen; vaikutus voi olla 
välillinen eli pohjan laatu ilmaisee vallitsevia ekologisia olosuhteita kuten 
suojaisuutta, rannan kaltevuutta ja stabiilisuutta sekä muotoa. Näitä rannan 
muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä on käsitelty laajasti edellisissä kappa-
leissa. Toisaalta pohjan laatu vaikuttaa suoraan kasvillisuuden esiintymiseen 
erityisesti niillä elomuodoilla, jotka ottavat ravinteita pohjasedimentistä. Em. 
elomuotoja ovat esim. helofyytit, nymfeidit ja isoetidit 1. pohjalehtiset kasvit 
(Mäkirinta 1978c). 

Erilaisten elomuotojen vaatimukset pohjan laadun osalta vaihtelevat selvästi. 
Helofyyteillä ja yleensäkin useimmilla suurijuurisilla kasveilla maaperän laatu 
ja ravinnepitoisuus ovat merkittäviä esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä (Ma-
risto 1941, Toivonen 1981). Ikivihreät ja isoetidit ovat niin sopeutuneita 
tiettyihin olosuhteisiin, että niiden voidaan katsoa osoittavan kasvupaikan 
vähäravinteisuutta (Wisheu & Keddy 1989). 

Säännöstellyissä järvissä, joissa avovesikauden aikaista vedenpinnan korkeutta 
on nostettu, rantavyöhykkeen mineralisoituminen ja karuuntuminen on selkeästi 
havaittavissa. Vedenkorkeuden noston ja vedenpinnan lisääntyneen vaihtelun 
aiheuttama eroosio sekä rannan jyrkentyminen ja joskus jopa muodon muut-
tuminen siirtävät orgaanista ainesta syvemmälle ja matala rannan osa karuuntuu 
(esim. Hellsten ym. 1989). 

Toisaalta säännöstellyissä järvissä, joissa kesäaikainen vedenpinta on laskettu, 
ylimmän rantavyöhykkeen stabiloituminen on lisännyt voimakkaasti kasvilli-
suutta niin lajiston kuin biomassankin osalta, mikäli rantavyöhykkeen olosuh-
teet (pohjan laatu, ravinteet) tarjoavat kasvistolle otolliset elinolosuhteet. Myös 
tulvien leikkaantuminen vaikuttaa kasvillisuuteen rehevöittävästi. Tyypillisenä 
ja toisaalta miltei ainoana esimerkkinä on Oulujärvi (esim. Anttonen-Heikkilä 
1983), vaikka myös eräissä Keski-Suomen lievästi säännöstellyissä järvissä 
on havaittu merkkejä samasta ilmiöstä (Suominen 1987). 

Avoimuus 

Avoimuuden vaikutus näkyy kahdella tavalla; aallokko muuttaa pohjan laatua 
huuhtomalla pois hienojakoisen sedimentin sekä orgaanisen aineksen ja toi-
saalta vaikuttaa kasveihin mekaanisesti irrottaen kasvit tai estäen itävien sie-
menten juurtumisen (Keddy 1982, Spence 1982). Pohjan laadun muuttumisen 
vaikutuksia kasvillisuuteen on esitelty edellisessä kohdassa. 

Kasvit reagoivat joustavasti aallokon mekaaniseen vaikutukseen. Esimerkiksi 
helofyyttien ja monien rantaviivan tuntumassa kasvavien kuivuutta sietävien 
vesikasvien elinalueen yläraja siirtyy rannalla ylöspäin samalla kun varpumaiset 
kasvit vetäytyvät pois tyrskyvyöhykkeeltä (Keddy 1983). 
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Veden laatu 

Vesistössä vallitseva veden fysikaalis-kemiallinen laatu yhdessä kasvimaan-
tieteellisten tekijöiden kanssa luo puitteet lajistolle, joka vesistössä voi me-
nestyä. Veden laadussa ovat keskeisiä tekijöitä happamuus, kasviravinteiden 
(fosforin ja typen) määrä ja väri, jonka vaikutuksia valoilmastoon on selitetty 
jo edellisissä luvuissa. 

Veden happamuuden lisääntyessä tapahtuu etenkin uposlehtisessä kasvillisuu-
dessa selvää vähenemistä (Heitto 1990). Happamoitumisesta hyötyvät erityi-
sesti vesisammalet ja rentovihvilä. Veden ravinnepitoisuutta on pidetty 
perinteisesti erittäin keskeisenä kasviston koostumukseen vaikuttavana tekijänä 
(esim. Kurimo 1970, Uotila 1971). Toisaalta veden rehevöitymiseen liittyy 
yleensä myös pohjan pehmeneminen, joka sinänsä voi vaikuttaa enemmän kas-
viston esiintymiseen kuin veden laatu (esim. Toivonen 1984). 

Kilpailu 

Pelkkä kasvien vaste abioottisiin tekijöihin ei riitä yksistään selittämään 
rantakasvillisuuden vyöhykkeisyyden muodostumista; kasvien väliset vuoro-
vaikutussuhteet eli kilpailu saattaa olla myös merkittävä tekijä (Wilson & 
Keddy 1985). Kilpailun vaikutus on suurempi runsastuottoisilla ja suojaisilla 
kasvupaikoilla kuin sellaisilla vähätuottoisilla kasvupaikoilla, joilla ympäristön 
aiheuttama häiriö on suuri. Avoimilla habitaateilla kasvi saattaa hyötyä toisten 
kasvien läheisyydestä, sillä naapurikasvi voi tarjota suojaa aallokon vaiku-
tukselta ja sitoa sedimenttiä (Wilson & Keddy 1986). 

Rantavyöhykkeen kasvillisuuteen vaikuttaa sekä syvyyssuuntainen että ran-
nansuuntainen monien päällekkäisten ekologisten tekijöiden gradientti. Kas-
viyksilön asettuminen kasvupaikalleen onkin aina useiden eri tekijöiden kuten 
valon, vedenkorkeuden vaihtelun, jään vaikutuksen, pohjan laadun ja avoi-
muuden sekä kilpailutekijöiden yhteisvaikutus. Lisäksi esimerkiksi aika saattaa 
olla hyvinkin tärkeä tekijä; kasvilaji ei ole yksinkertaisesti vielä ehtinyt le-
vittäytyä kaikille potentiaalisille kasvupaikoille. Samoin sattuma voi olla mer-
kittävä lajiston leviämistä ajatellen. 

3.2.2 Kasviston strategiatyypit 

Vesikasvitutkimuksissa ekologisia muuttujia on yleensä käsitelty sangen va-
rovasti ja pyritty luokittelemaan kasvisto kullekin muuttujalle erikseen (esim. 
Maristo 1941, Luther 1951a, b). Vasta viime vuosien aikana on keskitytty 
kasviston ja ekologisten muuttujien kokonaisvaltaiseen tarkasteluun (esim. 
Duarte & Kalff 1986, R0rslett 1985). Ongelmana on kuitenkin muuttujien 
suuri lukumäärä ja monimutkaiset vaikutusmekanismit. Kasvillisuuteen vai-
kuttavia tekijöitä voidaan kuitenkin tarkastella myös kasvillisuudesta käsin 
käyttämällä kasvillisuuden elinstrategiatyyppiä ekologisten olosuhteiden indi-
kaattorina. 

Kasvillisuuden kehittymiseen ja kasvilajien menestymiseen vaikuttavat ympä-
ristön ominaisuudet voidaan Grimen (1977) mukaan jakaa kahteen ryhmään. 
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Tekijöitä, jotka rajoittavat ja vaikeuttavat kasvin biomassan kehittymistä, voi-
daan sanoa stressiä aiheuttaviksi tekijöiksi. Näitä ovat vesi- ja rantakas-
villisuudella esimerkiksi jo edellä kuvatut: 

valon puute, 
veden puute (kuivuminen matalan veden aikana), 
ravinteiden puute (joko veden tai sedimentin), 
hydrostaattinen paine. 

Toiseen ryhmään kuuluvat tekijät, jotka aiheuttavat osittaista tai täydellistä 
kasvin biomassan tuhoutumista, ja niitä kutsutaan häiriötekijöiksi tai distur-
banssia aiheuttaviksi tekijöiksi. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi: 

kasvualustan eroosio, 
voimakas aallokko, 
jäätyminen, 
kasvillisuuden poistaminen esimerkiksi niittämällä tai kyntämällä. 

Kasvu_ympäristöön, jossa vallitsee korkea stressi ja alhainen häiriötaso, on 
kehittynyt stressitolerantti strategia (S-strategia), alhaisen stressin ja korkean 
häiriötason habitaattiin ruderaalistrategia (R-strategia). Kun ympäristön aihe-
uttama stressi ja disturbanssi ovat alhaisella tasolla, astuu kuvaan kolmas tärkeä 
kasveihin vaikuttava tekijä, keskinäinen kilpailu. Tällaiseen habitaattiin on 
kytkeytynyt kolmas primaaristrategia - kilpailustrategia (C-strategia). 
Habitaatissa, jossa sekä ympäristön aiheuttama stressi että häiriötaso ovat 
korkealla tasolla, on kasvillisuuden selviytyminen lähes mahdotonta, eikä täl-
laiseen ympäristöön ole kehittynyt erityistä strategiaa. Tätä Grimen (1974) 
esittämää niinkutsuttua kolmiomallia voidaan kuvata tasasivuisella kolmiolla, 
jonka kulmina ovat primaaristrategiat S, R, sekä C ja niiden välillä yhdistelminä 
syntyvät sekundaaristrategiat C-R, S-C, S-R ja C-S-R (kuva 2). 

Kasvilajit ovat sopeutuneet stressiin, disturbanssiin ja kilpailuun - kukin la-
jilleen tai ekotyypilleen ominaisella tavalla. Tätä kasveille kehittyneiden piir-
teiden ja ominaisuuksien elinkierron täyttymisen mahdollistavaa toimintaa 
voidaan kutsua strategiaksi. Lajin strategia riippuu kolmen edellä mainitun 
primaaristrategiaelementin suhteellisista osuuksista. 

Kasvillisuuden sukkessiossa primaaristrategioiden suhteellisia osuuksia mää-
räävä päätekijä on habitaatin potentiaalinen tuottavuus. Tuottavimmissa habi-
taateissa on sukkession keskivaiheille ominaista voimakas kilpailu, jonka 
loppuvaiheessa stressitoleranssin suhteellinen merkitys lisääntyy (kuva 3). 
Tuottamattomissa habitaateissa kasvillisuuden biomassa pysyy pienenä koko 
sukkession ajan ja sukkessio siirtyy miltei suoraan ruderaalivaiheesta 
stressitoleranssivaiheeseen. Äärimmäisen vähätuottoisissa habitaateissa saattaa 
ruderaalivaihekin jäädä kokonaan pois (Grime 1977). Grimen mallin mukaan 
kasvien välisen kilpailun merkitys vähenee, mikäli kasveihin kohdistuva ym-
päristön stressi tai disturbanssi lisääntyy. 

Muutos kasvillisuuteen vaikuttavissa tekijöissä muuttaa kasvillisuutta ja sa-
malla myös kasvistossa esiintyvien primaaristrategiaelementtien suhteellisia 
osuuksia. Tällä tavoin kasvillisuuden muuttuessa ajan kuluessa voidaan sen 
strategiaelementtien suhteellisten osuuksien muutoksien perusteella arvioida 
ympäristössä tapahtuneiden muutosten suuntaa ja rakennetta (kts. Murphy ym. 
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1990). Samalla menetelmällä voidaan myös pyrkiä ennustamaan kasvillisuuden 
reaktiota muuttuneisiin olosuhteisiin 

IR (%) 

0 -----------------------
0 

ls (%) 

Kuva 2. Kilpailun (C), stressin (S) ja häiriön (R) erilaisia tasapainoja kuvaava malli, 
sekä primaari- ja sekundaaristrategioiden sijoittuminen malliin Grimen (1977) mukaan. 

C 

s R 

Kuva 3. Kasvillisuuden sukkession reitti heikon (1), kohtalaisen (2) ja korkean (3) 
tuottavuuden oloissa. Ympyröiden koko kuvaa kasvillisuuden biomassaa sukkession 
kussakin vaiheessa Grimen (1977) mukaan. 

Strategiaelementtien suhteellinen osuus järven, tutkittavan rannan osan tai 
kasvillisuustyypin kasvillisuudesta voidaan laskea käyttäen Rprslettin (1989) 
esittämää strategia-analyysia. Strategiaelementtien suhteellisen osuuden indek-
si lasketaan seuraavasti (Rprslett 1989): 
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i = l, ... ,n; j = 1, ... ,p 

=järvien lukumäärä 
=kasvilajien lukumäärä 
=strategiatyyppien lukumäärä 
=strategia-arvo j järvelle i 

(10) 

=kasvilajin k arvo (runsaus, biomassa tms.) järvessä i 
=strategiaelementin j suhteellinen osuus lajilla k siten että: 

p 
L wkj = 1 
j=l 

(11) 

Kunkin strategiaelementin osuus vaihtelee välillä 0 - 1 ja niiden summa on 
tasan yksi. Tutkimuskohteessa esiintyvien kasvilajien strategiapiirteet luoki-
tellaan primaaristrategioita luonnehtivien piirteiden mukaisesti. Kasvilajissa 
selkeästi esiintyvät, jotakin primaaristrategiaa (C-, S- tai R-strategia) luon-
nehtivat piirteet lasketaan ja tämän perusteella määrätään kunkin strategiaele-
mentin suhteellinen osuus koealalla havaitussa kasvilajissa (esim. järvikorte 
(Equisetum fluviatile), C-piirteitä 4 kpl, S-piirteitä 2 kpl ja R-piirteitä 1 kpl. 
Suhteelliset osuudet C = 0,571, S = 0,286 ja R = 0,143. Katso liite 3). Tutkit-
tavan alueen tai kasvillisuustyypin strategiaindeksi lasketaan tutkimuskohteen 
kasvilajien runsauksilla painotettujen lajin strategiaelementtien suhteellisten 
osuuksien keskiarvona. 

3.3 Rantaekosysteemien tila ja käyttökelpoisuus 
Rantaekosysteemit muodostavat tärkeän osan koko järven ekosysteemissä. Ran-
tavedet ovat kalojen kutu-, ruokailu- ja oleskelualueita. Tärkeä tekijä näiden 
toimintojen kannalta on vesikasvillisuus. Kasvillisuus tarjoaa suojaa eliöstölle 
ja suojaa rantaa aallokon ja muiden eroosiovoimien vaikutukselta. Lisäksi kas-
villisuus muodostaa "biologisen suodattimen", joka vähentää järveen tulevan 
hajakuormituksen vaikutuksia. 

Rantaekosysteemit muodostavat perustan niille ominaisuuksille, joita rannan 
käyttäjät pitävät tärkeinä. Käyttäjä kokee tärkeänä, että vedenkorkeus ei vaih-
tele liikaa, rannan maa-ainekset ovat stabiilissa tilassa ja vesikasveja on "so-
pivan verran". Näiden seikkojen merkitys käyttäjälle vaihtelee käyt-
täjäkohtaisesti omien mieltymysten ja tarpeiden mukaan. 
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Häiriintymättömälle rannalle on luonteenomaista ekosysteemien monimuotoi-
suus. Tähän liittyvät kasvillisuusvyöhykkeet, jotka ovat erilaisia eri tyyppisillä 
rannoilla. Rantavyöhykkeen häiriintyminen voi johtaa kasvillisuuteen, joka ei 
sovellu vallitsevaan maisemarakenteeseen. Tällaisia voivat olla eroosion li-
sääntymisestä johtuva ranta- ja vesikasvien puuttuminen tai vedenkorkeuden 
laskemisesta johtuva kasvillisuuden liiallinen lisääntyminen. 

Ekologisen tarkastelun perusteella Oulujoen vesistön säännösteltyjen järvien 
luhtautuvat rannat ja eroosiorannat ovat sukkession välivaiheita. Ekologisesti 
kestävään lopputulokseen päästään, kun kunnostuksen ja hoidon avulla no-
peutetaan rannan kehittymistä sukkession päätev_aiheeseen. Tässä tarkastelussa 
voidaan käyttää hyväksi kasvillisuuden strategia-analyysiä. 

Eroosion vuoksi kasvittomana pysyvä hiekkaranta voi olla hyvä uimaranta, 
mutta rannan epästabiilisuus voi aiheuttaa rannan käytölle rajoitteita. Runsas 
vesikasvillisuus voi aiheuttaa virkistyskäytölle mekaanisen haitan, mutta voi 
hyvin muodostaa kauniin maisemakuvan. Rantaekosysteemien ja niiden käytön 
sekä eri käyttömuotojen välisten ristiriitojen vuoksi kunnostus- ja hoitotoimet 
vaativat suunnitelman, jossa vahvaan ekologiseen tietoon perustuen suunni-
tellaan toimenpiteet, joita rantojen käytön kehittäminen vaatii. 

Maisemarakenteeseen pohjautuva maisemasuunnittelu käyttää perustana eko-
logista tietoa. Toimenpiteiden lähtökohtana on rantojen ekologinen toimivuus 
ja kestävyys, joita vasten tarkastellaan ihmisen tarpeita. Maisemasuunnittelun 
tulisi muodostaa kiinteä osa järvien rantojen hoidon ja kunnostuksen suun-
nittelusta. 

4 EKOLOGISTEN TEKIJOIDEN KVANTIFIOINTI 

4 .. 1 Kasvillisuuden strategia-analyysi 
Strategia-analyysia voidaan käyttää rantavyöhykkeen kunnostusta suunnitel-
taessa seuraavasti: 

A. Määritettäessä rannan kasvillisuuden strategiaindeksi saadaan selville, 
mitä ekologista muuttujaa muuttamalla kasvillisuutta voidaan vähentää. 

B. Kasvittomalle rannalle voidaan laskea mahdollinen strategiaindeksi 
rannan ekologisten ominaisuuksien perusteella ja löytää ne kriittiset 
muuttujat, joita muuttamalla kasvillisuuden esiintymis-/lisäänty-
misolosuhteita voisi parantaa. 

C. Strategia-analyysia voidaan käyttää myös rannan sukkessiotilan sel-
vittämiseen, jolloin voidaan jo kunnostusta suunniteltaessa päätellä onko 
rannalla oleva kasvillisuus lopullista tai vain tilapäinen kehitysvaihe. 

Strategia-analyysin käyttöä varten kehitettiin laaja strategia-indeksiluettelo eri 
kasvilajeja varten (liite 3). Strategia-arvot eri rantatyypeille eli rantatyyppien 
kasviston keskimääräiset strategia-arvot laskettiin Kuhmon säännöstellylle On-
tojärvelle ja säännöstelemättömälle Lentualle (kts. Alasaarela ym. 1989). Len-
tua on ainoa pinta-alaltaan laaja ja vedenkorkeusvaihtelultaan luonnon-
mukainen Sotkamon reitin järvi. 
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Ontojärven vedenkorkeuden vaihteluväli oli jo säännöstelemättömänäkin suu-
rempi kuin Lentuassa. Palautuslaskelmien mukaan kuukausikeskiarvoista las-
kettu talvinen vedenkorkeuden lasku (marraskuu-huhtikuu) oli Ontojärvessä 
(1951-86) 0,60 m ja Lentuassa (1961-80) 0,29 m. Avovesikauden aikainen 
keskiyli- ja keskialiveden erotus oli Ontojärvessä 1,23 m ja Lentuassa 0,78 
m. Vedenpinnan kokonaisvaihteluväli oli Ontojärvessäjopa 1,79 mja Lentuassa 
0,96 metriä. Kasvillisuusvyöhykkeet ovat ilmeisesti säännöstelemättömässä On-
tojärvessä olleet Lentuaa laajempia erityisesti ilmaversoiskasvillisuuden osalta 
ja jään aiheuttama häiriö on ulottunut jonkin verran syvemmälle. Kasvilli-
suusaineistona käytettiin Kainuun järvisäännöstelyprojektin (ECOREGU) ai-
kana kerättyä aineistoa (Hellsten ym. 1989). 

Taulukosta 3 käyvät selvästi ilmi eri strategiaelementtien osuuksien eroavai-
suudet eri järvissä. Lentuassa vuosittainen vedenkorkeusvaihtelu on vähäistä 
ja ennen kaikkea säännönmukaista, joten miltei kaikissa rantatyypeissä vallitsee 
stressi (S) eli sukkessio on miltei saavuttanut loppuvaiheen - stabiilin ranta-
vyöhykkeen tilan. Ainoastaan rannoilla, missä olosuhteet ovat äärimmäisen 
ankarat eli kalliorannoilla myös kilpailun (C) osuus on suuri. Kysymys on 
lähinnä yksittäisistä rantakasvituppaista. Huomattavaa on myös kaverien ja 
kuperien rantojen välinen pieni ero; aines on tässä säännöstelemättömässä 
järvessä melko stabiilia, eivätkä edes erot rantatyypin muodossa vaikuta siihen 
suuresti. Myös jyrkkyys ja avoimuus lisäävät häiriötekijän (R) suuruutta, kuten 
myös hiekkaisuus. Kaikkein vakaimpia tyyppejä ovat avoimet moreenirannat, 
joilla kasvillisuus esiintyy sekä syvällä häiriötekijöiden ulottumattomissa että 
toisaalta aallokon vaikutuksen yläpuolella kuivalla vyöhykkeellä. 

Taulukko 3. Strategia-arvo erityyppisillä rannoilla Ontojärvellä ja Lentuassa. Rantatyy-
pit on selitetty taulukossa 1. R = häiriötekijä, S = stressitekijä ja C = kilpailutekijä. 

Lentua Ontojärvi 
RantatyypEi C s R C s R 
HAJKu 0,028 0,657 0,315 0,244 0,308 0,449 
HAJKo 
HALKu 0,224 0,552 0,225 0,075 0,490 0,435 
HALKo 0,050 0,790 0,160 0,107 0,512 0,381 
HSJKu 0,254 0,453 0,293 0,113 0,251 0,636 
HSJKo 0,088 0,698 0,214 0,088 0,292 0,620 
HSLKu 0,220 0,634 0,145 0,028 0,469 0,503 
HSLKo 0,119 0,539 0,342 
MAJKu 0,352 0,516 0,132 0,372 0,264 0,365 
MALKu 0,092 0,727 0,180 0,189 0,372 0,439 
MSJKu 0,208 0,427 0,365 0,393 0,326 0,281 
MSJKo 0,519 0,230 0,251 
MSLKu 0,130 0,605 0,265 
TSLKo 0,280 0,578 0,141 0,301 0,294 0,405 
KAJKu 0,889 0,111 0,000 0,167 0,365 0,468 
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Ontojärven tilanne poikkeaa huomattavasti Lentuan vastaavasta. Häiriön (R) 
osuus on yleensä hallitseva eli häiriötekijät ovat erittäin voimakkaita. Toisaalta 
myös rantavyöhykkeen sukkessio on melko aktiivisessa vaiheessa. Kaikkein 
epävakain tilanne on hiekkarannoilla, joilla aallokko pitää aineksen liikkeellä. 
Ainoastaan avoimilla loivilla hiekkarannoilla myös stressin (S) osuus on suh-
teellisen suuri; ilmeisesti olosuhteet rannan syvällä osalla ovat melko stabiilit. 
Jyrkillä moreenirannoilla on myös sukkessio selvästi käynnissä. Tuottavaa or-
gaanista ainesta on kasautunut rannan syvimmälle osalle, jossa myös kilpailulla 
on suuri merkitys kasvillisuuden muodostumisessa. 

Ontojärvellä kasvittamiskokeiden suorituspaikkana oli Hietaperän avoin ranta 
(HALKu) ja Härkösärkän suojainen ranta (HSJKu). Hietaperän ranta oli vailla 
kasvipeitettä, joten häiriötekijä (R) oli erittäin suuri. Härkösärkällä strategia-
analyysin arvot olivat seuraavat: C = 0,136, S = 0,319 ja R = 0,545. Rannan 
suojaisuuden ansiosta myös stressin sietäjiä kasvoi syvällä eroosion ulottu-
mattomissa vähän valon alueella. 

Menetelmää testattiin eräillä Oulujärven rannoilla, joilla suoritettiin myös aal-
lokkomittauksia (kuva 4 ). Kaikissa kohteissa huomattiin häiriötekijän olevan 
suhteellisen vähäinen esimerkiksi Ontojärven vastaavaan tilanteeseen verrat-
tuna. Pantionniemen alueella, jossa rannan yläosa oli erittäin epästabiili hiekan 
eroosion vuoksi, vallitsivat syvällä kasvavat S-strategistit. Oulujärven talvinen 
vedenkorkeuden lasku on suhteellisen vähäinen ja osa tuottavasta rantavyöhyk-
keestä säilyy sulana tarjoten otollisen kasvupaikan. Avoimilla loivilla hiek-
karannoilla (Ahvenkaarre, Rytölahti, Harju) kilpailutekijä oli vallitseva; 
yhteisöt ovat sangen reheviä ja matkalla kohti stressivaihetta (S). Martinlahden 
suojaisella jyrkällä hiekkarannalla yhteisöt ovat rantavyöhykkeellä sulkeutu-
neessa tilassa, mutta häiriötekijä (R) on pysynyt vielä korkealla rannan jyrk-
kyyden takia. 
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Kuva 4. Strategia-arvo Oulujärven aallokon tutkimusalueilla. 1 = Pantioniemi, 2 = 
Ahvenkaarre, 3 = Rytölahti, 4 = Harju, 5 = Martinlahti. 
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Oulujärven kasvillisuuden poistokoealoilla strategia-analyysia käytettiin eri 
kasvillisuusvyöhykkeillä (kuvat 5 - 8). Kaikilla ranta-alueilla uloimman kas-
villisuusvyöhykkeen (I) häiriötekijän osuus oli muita vyöhykkeitä suurempi, 
mikä kuvaa aallokon erosioivaa vaikutusta ja pohja-aineksen lievää epästa--
biilisuutta. Samoin stressi on suurimmillaan uloimmassa vyöhykkeessä, jonka 
olosuhteet mahdollistavat vakiintuneen kasvillisuuden esiintymisen. 

Strategiajakauma vaihtelee siis eri järvissä voimakkaasti. Kuvaan 9 on koottu 
yhteenlasketut strategiaindeksin arvot eri järviltä; Ontojärvessä (n=52) ja Len-
tuassa (n=53) aineisto on riittävä, kun taas Oulujärvessä arvo on laskettu vain 
yhdeksän koealan perusteella. 

Sellaisessa järvessä, jossa vuosittainen vedenkorkeuden vaihteluväli on pieni 
ja säännönmukainen (esim. Lentua), stressitekijän osuus on vallitseva; valon 
ja ravinteiden puute on kasvillisuutta rajoittava tekijä. Ontojärvessä, jossa 
vedenkorkeutta on nostettu ja vuosittainen vedenkorkeusvaihtelu on suuri, jou-
tuu kasvillisuus voimakkaan eroosion ja jään vaikutuksen häiritsemäksi, joten 
häiriötekijän osuus on erittäin suuri etenkin säännöstelyn ensimmäisinä vuo-
sikymmeninä. Oulujärvessä kesäveden pinnan lasku on altistanut rannat voi-
makkaille kasvittumisprosesseille, joissa kilpailutekijän osuus on suuri. 
Prosessin lopputuloksena, mikäli kehitykseen ei puututa, on tilanne, jossa stres-
sitekijän osuus on suuri. Rantojen laadusta, suuremmasta hajakuormituksesta 
ja erilaisesta vedenkorkeusvaihtelusta johtuen kasvillisuuden koostumus on 
kuitenkin täysin erilainen verrattuna Lentuaan, jossa ilmaversois- ja pohja-
lehtiskasvillisuus muodostaa kehityksen loppuvaiheen. Oulujärvellä rannan ylä-
osan valtaavat pensaat ja lehtipuut ja alaosan hyvät kilpailijat kuten järviruoko 
- rantametsä levittäytyy siis aikaisempaa alemmalle tasolle varsinaisen ranta-
vyöhykkeen alueelle. 
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Kuva 5. Manamansalo, Harju. I = järvikorte-järv.i.ruokovyöhyke, II = sara-järvikorte-
kastikkavyöhyke ja III = sara-järvikortevyöhyke. 
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I II III 

KASVILLISUUSVYÖHYKE 

Häiriötekijä (R) 

D Stressitekijä (S) 

11 Kilpailutekijä (C) 

Kuva 6. Koutaniemi, Pyykkölä. I = järvikortevyöhyke, II = järvikorte-saravyöhyke ja 
III = saravyöhyke. 
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Kuva 7. Paltaniemi, Sutela. I = järvikortevyöhyke, II= järvikorte-rölli-saravyöhyke ja 
111 = sara-rölli-kastikkavyöhyke. 
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KASVILLISUUSVYÖHYKE 

IV 

Häiriötekijä (R) 

D Stressitekijä (S) 

Kilpailutekijä (C) 

Kuva 8. Paltaniemi, Kiviniemi. I = järviruokovyöhyke, II = järvikortevyöhyke, III = 
järvikorte-saravyöhyke ja IV= sara-paju-järvikortevyöhyke. 
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0 
Lentua Ontojärvi Oulujärvi 

Häiriötekijä (R) 

D Stressitekijä (S) 

Kilpailutekijä (C) 

Kuva 9. Strategiaindeksin arvo Lentuassa, Ontojärvessä ja Oulujärvessä. 
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4.2 Ekologiset tunnusluvut kunnostuksen suunnittelun apuna 
Rantavyöhykkeellä vaikuttavat prosessit ja muut kasvillisuuteen vaikuttavat 
tekijät on kuvattu kohdissa 3.1 ja 3.2. Kasvillisuuden strategia-analyysin mer-
kitys rantavyöhykkeen olosuhteiden kuvaamisessa on selostettu kappaleessa 
4.1. Rantavyöhykkeen kunnostustoimenpiteitä suunniteltaessa tulee yhdistää 
em. tietous, jotta: 

saataisiin selville kasvillisuuden kehitystila ja sen suunta, 
löydettäisiin muuttujaryhmä, jota muuttamalla kasvillisuuden kehitys-
suuntaa voidaan muuttaa. 

Kuvassa 10 on kuvattu pääpiirteissään ongelmallisen rannan kasvipeitteen 
muuttaminen. Esimerkkeinä on käytetty tyypillisiä säännöstellyissä järvissä 
esille tulleita ongelmatilanteita. Ontojärvellä esimerkkinä on käytetty tyypil-
listä eroosiorantaa ja Oulujärvellä suojaista kasvittunutta rantaa. Ongelmana 
on siis Ontojärvellä rannan epästabiilius ja kasvittomuus, kun taas Oulujärvellä 
ranta on liiallisen kasvillisuuden peitossa. Seuraavissa numeroiduissa kappa-
leissa on kuvattu kunnostuksen suunnittelun eteneminen vaiheittain. 

Vedenkorkeus 
ennen ja jälkeen 

) ~---~ .... __ lajisto 

( yleisyys }···--·-
strategia-arvo), .. 

Ongelmakasvillisu us 

·········> [ maaperä 

.----~~----,~./ .. .( avoimuus ) 

Rantatyyppi ~:~--·--( jyrkkyys ) 

.------......._._------, 
Strategia- analyysi 

c-s-R 

'·( muoto ) 

Oletusstralegia/havaittu strategia 

Tavoi tekasvillisu us/ strategia .J Aallokko ) 
··-.::.l 

[ Kasvillisuuden poisto J· .J.. 
L ... ········ ( Eroosio J .------~~---------, 

R-tekijän (häiriön) muutos 
4:.:.·········· 

<-~--. [valoilmasto) ~----.,-,---------cd"'('.. 

····--···.~~.( Jää r/* 
Tavoite kasvillisuus 

Kuva 10. Strategia-analyysi suunnittelun apuna muutettaessa ongelmarannan kasvipei-
tettä. R = häiriötekijä, S = stressitekijä ja C = kilpailutekijä. 

1) Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään vedenkorkeuden vaihtelu ennen 
ja jälkeen säännöstelyn. Tärkeimpinä tekijöinä ovat talvisen vedenkor-
keuden laskun suuruus ja kesäajan vedenkorkeuden taso säännöstelyä 
edeltäneeseen tilaan verrattuna. Etenkin jälkimmäinen suure antaa selvän 
viitteen prosessien suunnasta ja voimakkuudesta. 

2) Kunnostusalueen rantatyyppi (tarvittaessa myös rantajärjestelmä) mää-
ritetään maaperän, avoimuuden, jyrkkyyden ja muodon perusteella. Mää-
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rittämisen perusteet on kuvattu kohdassa 3.1.3. Ontojärvellä rantatyypiksi 
määritetään esimerkissämme HAJKu (avoin jyrkkä kupera hiekkaranta) 
ja Oulujärvellä HSLKo (suojainen loiva kovera hiekkaranta) (katso tau-
lukko 1). 

3) Jokaisella ranta tyypillä on tietty oletuskasvillisuus, jolla on oma stra-
tegiajakauma. Esimerkkinä "normaalijakaumasta" voidaan käyttää Len-
tuan jakaumaa, joka tietyin varauksin (vähäinen vedenkorkeusvaihtelu) 
kuvaa sangen hyvin pohjoissuomalaisen suurjärven kasviston strategiaja-
kaumaa (taulukko 1). Ongelmallisilta rantatyypeiltä voidaan määrittää 
strategiajakauma kaavan 10 ja liitteen 3 perusteella. Taulukkoon 4 on 
koottu oletusjakauma ja eräiltä ongelmallisilta rannoilta lasketut arvot. 

Ontojärvellä häiriötekijän osuus on erittäin suuri ja kasvillisuus kehit-
tymässä hitaasti kohti tasapainotilaa. Oulujärvellä häiriön osuus on pieni 
ja voimakas kilpailu vallitsee kasvien kesken - sukkessio on johtamassa 
kohti sulkeutunutta rantakasvillisuusyhteisöä. 

4) Rannan kunnostajan täytyy päättää, millainen kasvillisuus olisi kun-
nostettavalle rantaosuudelle sopiva niin ekologisesti kuin käytönkin kan-
nalta. Esimerkiksi avoimille voimakkaasti erosioituville rannoille ei 
kannata yrittää kotiuttaa järviruokoa, joka ei kestä pohjan epästabiiliutta. 
Toisaalta suojaisille turverannoille eivät suurikokoiset pohjalehtiset viih-
dy eikä toisaalta ylin rantavyöhyke pysy puhtaana ilmaversoisesta kas-
villisuudesta. 

5) Päätetään mitä strategia-elementtiä aiotaan tai voidaan muuttaa. Yleen-
sä ainoa mahdollisuus on lähinnä häiriötekijän lisääminen tai vähentä-
minen. Teoriassa voitaisiin myös kilpailutekijään (C) vaikuttaa; rannalle 
voitaisiin istuttaa kasvi, joka olisi erittäin hyvä kilpailija, käyttäjän kan-
nalta toivottu ja nujertaisi muut lajit lyhyessä ajassa. Kasvillisuuden 
kehitystä voidaan myös edistää suosimalla häiriötä kestävää lajia. Esi-
merkkinä voisi mainita konnanvihvilän (Juncus bufonius), joka viihtyy 
erittäin karuilla ja avoimilla rannoilla. Stressitekijän lieventäminen, jotta 
stressiä sietävälle kasvillisuudelle jäisi enemmän elintilaa, olisi periaat-
teessa myös mahdollista esimerkiksi veden kirkastumisen (humuskuor-
mituksen vähentäminen jne.) kautta. 

Taulukko 4. Ongelmarantojen strategiajakauman vertaaminen Lentuan jakaumaan. E-
simerkkityypeinä Ontojärveltä avoin, jyrkkä ja kupera hiekkaranta (HAJKu) sekä Oulu-
järveltä suojainen, loivajakoverahiekkaranta(HSLKo). R=häiriötekijä, S = stressitekijä 
ja C = kilpailutekijä. 

Havaittu Oletusarvo (Lentua) 
C s R C s R 

HAJKu, 
Ontojärvi 0,200 0,300 0,500 0,028 0,657 0,315 
HSLKo, 
Oulujärvi 0,500 0,300 0,200 0,119 0,539 0,342 

Käytännössä ainoa toteutettavissa oleva mahdollisuus lienee häiriötekijän voi-
makkuuden vähentäminen. Seuraavassa esitetään järvikohtaisesti häiriötekijän 
muuttamisen mahdollisuuksia tutkimuksen esimerkkijärvillä: 
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Ontojärvi, R-tekijän vähentäminen. 

Kasvualustan eroosiota ja toisaalta myös aallokon vaikutusta voidaan pie-
nentää alentamalla vedenkorkeutta aikana, jolloin tuulet ovat voimakkaimmil-
laan (yleensä syksyllä). Myös rantojen loiventaminen ja rantatörmien 
tyvikorkeuden nosto vaikuttavat samansuuntaisesti, mutta ovat yleensä työläitä 
toteuttaa. Rannan suojaaminen puomeilla vaikuttaa molempiin tekijöihin; myös 
suisteet vähentävät eroosiota ja aallokon voimaa muutaman vuoden käytössä 
olon jälkeen. Eroosion laskemiseksi tarvitaan kuitenkin toimivaa aaltoener-
giamallia. Myös rannan materiaalin muuttaminen ja rannan tukeminen karkealla 
aineksella vähentää epästabiilisuu tta oleellisesti. 

Rantavyöhykkeen jäätymistä voidaan vähentää säännöstelykäytäntöä muutta-
malla. Vyöhykkeen tason laskenta voidaan tehdä kaavan 6 perusteella. Jäätyvän 
vyöhykkeen tason muutos hyödyttää kuitenkin lähinnä pohjalehtiskasvillisuut-
ta, ei niinkään käyttäjän kannalta keskeistä rantakasvillisuutta. Mikäli pohja-
lehtiskasvillisuutta aiotaan elvyttää, tulisi ensin laskea, onko kasveilla 
ylipäänsä elintilaa. Mikäli valaistu tuottava vyöhyke, joka voidaan laskea 
kaavan 4 perusteella, ei ulotu jäätyvän vyöhykkeen alapuolelle, ovat ainakin 
suurikokoisten pohjalehtisten elinmahdollisuudet erittäin rajalliset. Ainoaksi 
mahdollisuudeksi jää säännöstelykäytännön muuttaminen siten, että pohjaleh-
tiskasvillisuuden elintila säilyy. 

Oulujärvi, R-tekijän lisääminen 

Häiriön lisääminen vaatii tietenkin päinvastaisia toimia kuin sen vähentäminen. 
Eroosiota voidaan lisätä nostamalla kesäveden tasoa, jyrkentämällä rantoja 
ja alentamalla törmien tyvikorkeutta. Jään vaikutuksen lisäämisellä ei voida 
haitallista rantakasvillisuutta poistaa, koska se on sopeutunut kestämään jo-
kavuotista routaa. Rantavyöhykkeen tilapäisellä kuivattamisella ei myöskään 
ole rantakasvillisuutta vähentävää vaikutusta. Äkillinen biomassan tuhoutu-
minen voidaan kyllä saada aikaan niittämällä tai kyntämällä rantavyöhyke, 
mutta jos ekologiset olosuhteet eivät muutu kasvillisuus palautuu ennemmin 
tai myöhemmin samanlaiseksi. 

Kunnostusta suunniteltaessa tulisi myös kiinnittää huomiota "sukkessioreittiin" 
(kts. kuva 3 ). Oulu järven loi villa rannoilla vallitsee yleensä korkea tuottavuus; 
kunnostuksen tavoitteena on yleensä pudottaa tuottavuutta alemmalle tasolle. 
Oulujärvellä kunnostus on erittäin vaikeaa, koska loivia hienojakoista ja ra-
vinnerikasta sedimenttiä sisältäviä rantoja on laaja-alaisesti. "Normaalin" poh-
joissuomalaisen moreenirannan kasvillisuuden kehitys sensijaan kulkee 
alhaisen tuottavuuden kautta. Oulujärvellä ainoa keino laaja-alaiseen kasvil-
lisuuden poistoon on lisätä häiriötekijän osuutta huomattavasti avovesikauden 
aikaisella vedenpinnan nostolla. Vedenpinnan tason muuttaminen sisältää ris-
kejä ainakin jyrkillä lajittuneesta aineksesta koostuneilla rannoilla, missä epä-
stabiilius voi muodostua ongelmaksi, jos asettuneet vyörytörmät alkavat 
uudelleen vyöryä. 

Aallokon mittasuhteiden ja virtausnopeuksien mittaamista tai malleista johta-
mista kunnostuksen suunnittelun tueksi voidaan periaatteessa käyttää kahdessa 



39 

vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa aallokon toiminnan tason määritystä tar-
vitaan kohteen yleissuunnittelussa. Aallokkoperäisten prosessien voimakkuu-
den mukaan voidaan kunnostustoimenpiteen valintaa suunnata tarkoituk-
senmukaisella tavalla. Käytännössä parametrien perusteella tulee voida laskea 
vedenpinnan noston tai laskun vaikutus kulutuksen ja kerrostumisen voimak-
kuuteen. Tätä kautta voidaan valita kohteelle sopivat toimenpiteet ottaen sa-
malla huomioon strategia-analyysin tulokset kasvillisuuden sieto- ja uudis-
tumiskyvystä. 

Toisessa vaiheessa aallokon edistäminen tai vaimentaminen koskee rakenta-
missuunnittelua. Tässä on syytä huomioida tehtyjen rakenteiden kulutuskes-
tävyys ja suojaustarve. Lisäksi aaltoparametrien kautta voidaan lähestyä 
riittävän ruoppaussyvyyden määrittämistä tai suojakynnysten sekä muiden suo-
jarakenteiden sijoittelua. 

5 MAISEMA.NHOITO RANTOJEN KUNNOSTUKSESSA 

Vesistöjen kunnostustoimenpiteet vaikuttavat aina maisemakuvaan ja maiseman 
muutoksia tapahtuu myös muualla vesistössä. Maiseman ja luonnon kannalta 
kunnostussuunnittelun tärkein suunnittelutaso on yleissuunnitelma. Vesi-
maiseman ja vesiluonnon hoito voidaan merkittävissä kunnostuskohteissa kyt-
keä toisiaan palveleviksi osa-alueiksi. Yleissuunnitelmassa sovitaan hankkeen 
rakentamisperiaatteet ja ratkaistaan pääosa hankkeen rakennuskustannuksista. 
Hankesuunnittelussa ei enää puututa sovittuihin ratkaisumalleihin vaan suun-
nitellaan hankkeen yksityiskohtia. 

Maisemasuunnittelun, maisemarakentamisen ja maisemanhoidon tarkoituksena 
on luoda uusi lähtökohta ranta-alueiden kehitykselle. Tämä edellyttää maise-
maselvityksiä kokonaissuunnittelussa, maisemansuunnittelun liittämistä osaksi 
hankkeen yleissuunnittelua ja maisemarakentamisen ottamista mukaan kustan-
nuksiin (kuva 11). 

TAVOITESUUNNITELMA __________ .._.. MAISEMANSUOJELUN TAVOITTEET 

KOKONAISSUUNNITELMA .--------- MAISEMASEL VITYS 

YLEISSUUNNITELMA ---------• MAISEMASUUNNITELMA 

HANKESUUNNITELMA ---------------

RAKENTAMINEN-----------------

MAISEMARAKENT AMISEN 
TOTEUTUSSUUNNITELMA 

MAISEMARAKENT AMINEN 

KUNNOSSAPITO ------------------ MAISEMAN JÄLKIHOITO 

Kuva 11. Maisemasuunnittelu suunnittelujärjestelmän osana (Kurttila 1991). 
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5.1 Maisemarakenne - perusta maisemanhoidolle 
Maisemarakenne on maastorakenteen ja siinä toimivien luonnon- ja kulttuu-
riprosessien muodostama kokonaisuus. Sen perusasia ovat maa- ja kallioperä, 
ilmasto, vesi, elollinen luonto ja kulttuurisysteemi. 

Rantojen maisemanhoidon perusta on maisemarakenne ja siinä toimiva maise-
matalous (maisematekijöiden keskinäinen vuorovaikutusjärjestelmä). Ihmisen 
toiminta aiheuttaa harvemmin suoraan muutoksia maisemarakenteessa, useim-
miten muutokset kohdistuvat nähtävään maisemakuvaan. Välillisesti muutoksia 
maisemarakenteessa kuitenkin syntyy silloin, kun puututaan maisematalouden 
toimintaan (suo-ojitukset, turvetuotanto, vesipintojen korkeuksien muuttami-
set). Välittömiä muutoksia maisemarakenteeseen aiheuttavat mm. maa-ainesten 
ottamiset, täytöt ja kaivuut, s.o. kaikki ne toimenpiteet, joilla puututaan mai-
semarakenteen elottomiin tekijöihin. 

Järvien säännöstely aiheuttaa yleensä välittömiä, nopeasti seuraavia muutoksia 
ranta-alueiden maisemarakenteeseen, mikäli vedenpinnan korkeuden muutokset 
ja vaihtelut ovat huomattavan suuria ja/tai rannat poikkeuksellisen laakeita. 
Vedenpinnan nosto aiheuttaa maisemarakenteen muutoksia rantojen sortumina 
ja eroosiona, mistä seuraa rantatyypin muuttuminen. Maisemarakenteen muu-
tokset ovat kuitenkin suurimmat kasvittuvilla törmärantatyypeillä, joilla ran-
taviivan karkea muoto on häviämässä ja muuttumassa niittyrannaksi. Rantojen 
maisemarakenteen muutoksiin vaikuttavat prosessit, jotka muovaavat ran-
taviivaa ja sillä olevia tai sille kehittyviä/kehitettäviä maisematekijöitä. 

5.2 Maisemanhoidon tavoitteet rantojen kunnostuksessa 
Säännöstellyt järvet sijoittuvat Kainuun vesi- ja ympäristöpiirissä seuraavasti: 
Oulujärvi Vaalan, Paltamon, Vuolijoen ja Kajaanin alueelle, Hyrynjärvi ja 
Seitenoikea Hyrynsalmen alueelle, Ristijärvi ja Iso-Pyhäntä Ristijärven alu-
eelle, Kiantajärvi ja Vuokkijärvi Suomussalmen alueelle, Nuasjärvi, Kiimas-
järvi ja Sapsojärvi Sotkamon alueelle ja Ontojärvi Kuhmon alueelle. Nykyisin 
käytettävän maisemamaakuntajaon (Rautamäki-Paunila 1982) mukaan edellä 
mainituista kunnista osa Vaalaa kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maisemamaa-
kuntaan, Vuolijoki, osa Kajaania ja Sotkamoa kuuluu Suomenselän ja loput 
Vaarasuomen maisemamaakuntaan (kuva 12). 

Maiseman ongelma-alueina on tässä julkaisussa pidetty niitä rantaosuuksia, 
joilla rantojen kasvittuminen, umpeenkasvu tai eroosio aiheuttaa näkyvää hait-
taa maisemakuvalle maisemankäyttäjän kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kaikki sortuma- ja umpeenkasvu-alueet eivät tarvitse erillistä maisemanhoi-
tosuunnitelmaa, vaan yleisen rantojen ongelmakartoituksen jälkeen tulee erik-
seen valita ne kohteet, joiden käyttö on riittävän voimakasta ja joiden mai-
semakuvallinen merkittävyys on huomattava. Oulujärven ranta-alueet on luo-
kiteltu tällä periaatteella. Hoitosuunnitelman laatiminen muille järville edel-
lyttää samantyyppisen luokittelun tekemistä. 

Säännösteltyjen järvien maisemanhoidon tavoitteena on rikastuttaa rantojen 
maisemakuvaa kehittämällä niille uusia rantatyyppejä ja kasviyhdyskuntia mai-
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semallisesti merkittäville alueille. Hoito perustuu vallitsevien kasviyhdys-• 
kuntien ja vesistön rakenteen tuntemiseen ja sitä toteutetaan kehittämällä ja 
suojelemalla vesistölle tyypillisiä ominaisuuksia. Kehittämisen malleina ovat 
Kainuun luonnossa esiintyvät vesimaisema- ja rantatyypit. 

MAlSEMAMAAKUNNAT 

L Lounaisrannikk:o 
2 Etelåra.nnikko 
3. Salpaussclit 
4. Etelä-Pohjanmaa 
S. Pohj:,is-Pobjmmaa 
6. Suomensel.k:l 
7. Peräpohj>la, Lappi 
8. Hame 
9. Savo 

10. Keskisuomi (Pohpissa\10) 
ll Vaarasuomi (Kainuu) 

Kuva 12. Maisemamaakunnat (Rautamäki-Paunila 1982). 

Merkittäviin kohteisiin liittyy usein muutakin rantarakentamista, esim. uima-
ranta, venesatama, leirintäalue, kylpylä ym. rakennukset. Tällöin maiseman-
hoitosuunnitelmassa tulee ottaa tulevat käyttömuodot mahdollisimman laajasti 
huomioon ja laatia maisemanhoitosuunnitelma yhteistyössä alueen muiden 
suunnittelijoiden kanssa. Merkittävissä kohteissa on usein kyse massojen siir-
roista - kaivoista ja täytöistä. Myös näihin tulee maisemanhoitosuunnitelmassa 
ottaa kantaa. 

Vähemmän merkittävien alueiden maisemanhoidon tavoitteena on sopeuttaa 
korjausta vaativat kohteet vallitsevan maastorakenteen mukaan muuhun 
rantamaisemaan sopeutuvaksi. Tällöin kysymykseen tulevat usein 

A) biotekniset menetelmät, 

B) luiskien verhoilu elottomalla materiaalilla, 

C) luiskien loiventaminen, 

D) kasvillisuuden kehittäminen ja 

E) edellisten eri yhdistelmät. 

Suurimmat rantojen maisemaongelmat ovat Oulujärvellä, Ontojärvellä, Vuok-
kijärvellä ja Kiantajärvellä. Maisemanhoito säännöstellyissä järvissä keskittyy 
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yleensä kahteen ongelmatyyppiin, joita ovat umpeenkasvavat, luhtaistuvat ran-
nat ja vyöryvät, kuluvat eroosiorannat. 

5.3 Maisemanhoidon periaatteet eri tyyppisillä rannoilla 
Rantoihin kohdistuvien suunnitelmien tärkeimpiä lähtötietoja ovat ranta-alueen 
maisemarakenne, kulttuurihistoria, maiseman käyttötiedot (kaavatilanne, toi-
minnot, suunnitelmat), vedenkorkeustiedot ja vesistötyypin määrittely. 
Vedenkorkeuden vaihtelu yhdessä rannan kaltevuuden kanssa määrittelevät 
rannoilla menestyvän kasvillisuuden vyöhykejaon. Rannan muoto ja linja sekä 
rantoihin kohdistuvat toiminnot vaikuttavat kasviyhdyskuntien kehittämis-
tarpeeseen ja kehittämismuotoon. 

Rantojen maisemanhoitosuunnittelun alkuvaiheessa tulee rantajaksot luokitella 
lähtötietojen pohjalta. Luokittelulla voidaan osuudet jakaa esim. luonnontilai-
siin, luonnonmukaisiin, kulttuuriaiheisiin ja rakennettuihin jaksoihin. Luon-
nontilaisilla ranta-alueilla luontotekijöiden määrä on vallitseva ja alueita 
hoidetaan luonnon ehdoilla. Luonnonmukaisilla ranta-alueilla luon-
totekijöiden määrä on suuri. Rannan vaikutusalueelle kohdistuu kuitenkin vir-
kistyskäyttöä (retkeily) ja luontoa muuttavia toimenpiteitä (hakkuut, ojitukset 
tms.), jonka vuoksi rantavyöhykettä hoidetaan virkistyskäytön ehdoilla luon-
nonmukaisena. Kulttuuriaiheiset rantajaksot liittyvät asutukseen ja alueen 
nykyiseen maankäyttöön (maatalous tms.). Rakennetut ranta-alueet liittyvät 
taajamiin tms. palvelutoimintoihin, ja niissä rakennetun maiseman määrä on 
vallitseva. Näitä alueita hoidetaan rakennetun ympäristön ehdoilla. Tavoitteesta 
riippuen rantajaksot voidaan systemaattisesti pisteyttää ennalta sovittuun ar-
voasteikkoon, jonka pohjalta valitaan suunnittelua tarvitsevat kohteet. 

Rantojen maisemanhoitosuunnittelu etenee rantalinjauksesta rannan maaston-
muotoilun kautta kasviyhdyskuntien kehittämiseen. Kainuun säännöstellyissä 
järvissä vaurioalueet ovat yleensä pitkiä rantaosuuksia ja maiseman- hoitosuun-
nitelma laaditaan ongelma-aluekartoituksen jälkeen yhtenäisenä kokonaisuu-
tena. Rantavyöhykkeen käsittelykeinoja ovat maastonmuotoilu, verhoilu, 
istuttaminen, kylvö, luontainen kehittyminen ja edellisten yhdistelmät. Pelkkä 
kasvillisuuden istuttaminen suojauskeinona soveltuu yleensä loiville ranta-alu-
eille (lahdet, poukamat). Jyrkkien ranta-alueiden sitomiseen voidaan käyttää 
elottoman ja elollisen materiaalin yhdistelmiä. 

Rantaviivan linjauksessa määritellään mahdolliset kaivu- ja täyttöalueet riip-
puen kunkin rantaosuuden hoitotavoitteesta. Rantalinjauksessa pyritään kun-
nostettava alue sopeuttamaan mahdollisimman hyvin muuhun rantamaastoon 
soveltuvaksi. Ennen rantalinjausta on siis tutkittava alueelle tyypillinen (lahdet, 
niemet, saaret) vallitseva muoto. 

Rannan maastonmuotoilussa määritellään rannan korkeussuhteet, kaltevuudet 
ja pituudet. Maastonmuotoilusuunnitelmaa varten on tutkittava alueella val-
litsevat rantatyypit ja rantaosuuksien käyttöintensiteetti. Maastonmuotoilu täy-
dentää rantalinjausta. 
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Maastonmuotoilua ja rantalinjaa tarkastellaan maisemanhoitosuunnitelmassa 
maalta veden suuntaan. Luonnonmukainen rantalinja ja maastonmuotoilu mah-
dollistavat alueelle ominaisten kasviyhdyskuntien kehittämisen rantavyöhyk-
keelle. Samalla maisemanhoitosuunnitelma ottaa kantaa ranta-alueen käyttö-
muotoihin ja osoittaa eri toiminnoille soveltuvat alueet. 

5.4 Maisemanhoidon yleissuunnittelu 
Säännösteltyjen järvien maisemanhoidon yleissuunnittelu on tässä julkaisussa 
kohdennettu lähinnä sellaisille alueille, joilla rantamaisemalla on merkitystä 
matkailulle. Poikkeuksen muodostavat Manamansalon Ahvenkaarre ja Onto-
järven Hietaperä. Molemmilla rannoilla on jonkin verran loma-asutusta ja Ah-
venkaarteella lisäksi muutama maatila. 

Seuraavassa esitetyt maisemanhoidon mallit on laadittu ohjeellisina esimerk-
keinä erilaisista kyseeseen tulevista maisemanhoitomenetelmistä järvirannoilla. 
Esimerkit kuvaavat luonnonmukaisia, kulttuuriaiheisia ja rakennettuja maise-
mankehittämistapoja säännösteltyjen järvien rannoilla. Vaillinaisen lähtö aineis-
ton ja julkaisun luonteen vuoksi esimerkkejä ei voida suoraan soveltaa 
kyseiseen kohteeseen, vaan mahdolliset tarvittavat rannan verhoilu- ja kehit-
tämistoimenpiteet tulee tutkia tarkemmin. 

5.4.1 Oulujärvi: Pantionniemi 

Maisemarakenne ja maiseman erityispiirteet 

Pantionniemen alue (liite 2. Rantajärjestelmä B) kuuluu Manamansalon poh-
joisosan poikki kulkevaan itä-länsi suuntaiseen harjujaksoon. Sen maiseman 
muodostavat tasainen 120-130 m mpy:lle kohoava kangasmetsän peittämä ylän-
kö ja jäätikön sulamisvesien aiheuttama pienipiirteinen, runsaslukuinen lam-
pimaisema. Pantionkankaan karun kangasmetsän aluskasvillisuus on pääasiassa 
jäkälää, kanervaa ja puolukkaa. 

Alueen kallioperä on gneissigraniittia ja maaperän pintaosat hiekkaa ja hietaa. 
Keskiyliveden (MHW) ja keskiveden (MW) välinen kulumiselle altis alue on 
Teeriniemen pohjoispuolella Manamansalon geomorfologisen seikkaperäis-
kartan mukaan n. 50 m leveä. Leveys kasvaa Kaaresojan suulla n. 300 metriin. 
Oulujärven säännöstelyväli 2,7 m aiheuttaa hiekkarannoilla satojen metrien 
siirtymän rantaviivassa. Rantatasannetta rajaa pääosin jyrkkä, paljas rantatör-
mä, joka nousee useita metrejä lähes pystysuorana kangastasanteelle. 

Maiseman erityispiirteet ovat Rapsunkankaan aarnimetsäalue ja pitkät näkymät 
rantatörmän päältä Niskanselälle ja Ykspistonselälle. 

Maisemankäyttö 

Alueella sijaitsee metsähallituksen leirintäalue, jossa on lomamökkejä, telttailu-
ja asuntovaunualue, kaksi saunaa, peseytymis- ja keittiötilat sekä vastaanot-
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torakennus kahviloineen. Nykyisin alueella on n. 80 telttapaikkaa, n. 40 asun-
tovaunutonttia ja 12 lomamökkiä. 

Kesällä 1989 alueella kävi keskimäärin 300 henkilöä vuorokaudessa. Korkein 
majoittunut määrä yhden päivän aikana oli 660 henkeä s.o. 200 asuntovaunua 
ja 60 muuta vuodepaikkaa. Kalastuskauden avajaisiin osallistui n. 1500 (800 
kalastajaa) kävijää. 

Metsähallitus ja leirintäalueen yrittäjä vuokraavat veneitä ja muita vesiurhei-
luvälineitä. Yrittäjä järjestää kalastusretkiä Oulujärvelle. Veneily Manaman-
salon lammissa on kielletty. Lammet ovat suosittuja virkistyskalastuskohteita. 
Lampiin on istutettu kirjolohta, taimenta, siikaa, harjusta ja säyneitä. 
Vesilinnustuslupia myydään valtion vesialueille. Jäkälänkeruu on vähentynyt 
viime vuosina. 

Maiseman virkistysarvo perustuu alueen luontoon ja virkistyskalastusmai-
neeseen. Alueen matkailun kehitys riippuu koko Oulujärven alueen matkai-
lullisesta kehittämisestä. Manamansalon leirintäalueen yleissuunnitelman 
mukaan alueella kehitetään seuraavia kesätoimintoja: 

kalastus 
veneily (venesatama) 
uinti (uimahyppypaikka) 
retkeily, erätoimintoihin opastaminen 
luontoilu 
tennis 
minigolf 
souture1tm avaaminen Lintuojaan 
lasten leikkialue 

ja seuraavia talvitoimintoja: 

pilkki 
murtomaahiihto 
luistelu 
jäähiihto keväisin 
moottorikelkkailu 
avanto uinti 
pulkkailu 

Alueen majoitus- ja oheispalveluja monipuolistetaan parantamalla ja lisäämällä 
alueen rakennuskantaa ympärivuotiseen käyttöön, tarjoamalla matkailijoille 
erityyppistä majoitusta mm. rivitaloja, retkeilymaja ja hotelli- tyyppistä huo-
nemajoitusta. Oheispalveluja kehitetään tehostamalla vapaa-ajantoimintojen 
väline- ja kulkuneuvovuokrausta, järjestämällä vene- ja moottorikelkka-
kuljetuksia ja tarjoamalla kurssi- ja kokoustoimintaan soveltuvia tiloja. 

Yleissuunnitelman mukaan alueen telttapaikkoja vähennetään 25 :een, asunto-
vaunupaikkojen määrä kolminkertaistetaan (125 kpl) ja lomamökkien määrä 
viisinkertaistetaan (60 kpl). 

Rantavyöhykkeelle osoitettuja to1mmtoja Pantionniemen alueella ovat Tee-
riniemen eteläpuolelle sijoitettu leirintäalueen uimaranta, Teeriniemeen raken-
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nettava venesatama vesibussiliikenteelle ja pienveneille (n. 30 paikkaa) sekä 
surffausalue Teeriniemen kärjessä. Ranta alueen polkuverkosto säilyy suu-
nnitelman mukaan ennallaan. Polkuverkostoa voidaan talvisin käyttää latuina. 
Jäähiihto, pilkki ja moottorikelkkailu järjestetään ranta-alueen kautta. 

Rantaongelmat 

Pantionniemen ranta on avoin länteen. Ranta on tyypillinen avoin hiekkaranta 
(HAJKu), joka on osittain vyöryvä. Rannan yläosa on kasviton, joten häi-
riötekijän osuus on erittäin suuri. Syvemmällä kasvaa joitakin stressinsietäjiä, 
jotka tulevat toimeen niukassa valossa (kts. kuva 4.). Törmää on suojattu 
Teeriniemen lähellä luonnonkiviverhouksella. Nuoria kerrostuma-alueita on 
osittain Kaaresjärven suun ympärillä. Vanha kerrostumisosuus ulottuu Leh-
milahdelle lähelle Kaivannonsalmen pohjoispäätä. Teeriniemi-Lehmilahden 
rantajärjestelmä on kuvattu kohdassa 3.1.5. 

Pantionniemen kehitys Kaaresjärven suulla ja Lehminiemen alueella riippuu 
siitä, miten törmäkulutus jatkuu. Leirintäalueen ranta on kahdella niemellä 
suljettu osuus, joten laajaa kasvittumisongelmaa siellä ei ole odotettavissa. 

Mallisuunnitelman sisältö 

Suunnitelmassa osoitetut toimenpiteet keskittyvät leirintäalueen toimintakoh-
teisiin: uimarannalle, venesataman tuntumaan ja ranta-ongelma-alueelle Pan-
tionniemen päähän Kaaresojan suulle. Vyörymärannalle on ehdotettu 
maisemaan sopeutuvaa luonnonkiviverhousta, koska eroosion aiheuttama häiriö 
estää kasvillisuuden kehittymisen. Rantavyöhykkeen käsittelyssä voidaan ki-
viaineksen lisäksi käyttää kasvimateriaalia kasvittumisen nopeuttamiseksi ja 
törmän sitomiseksi. Kivet voidaan heikosti kasvittuvilla osuuksilla asetella 
paikalleen siten, että niiden väliin jääviin kasvualustalla rikastettuihin taskuihin 
voidaan istuttaa pistokkaina pajua, harmaaleppää ja yläosaan mäntyä. Kasvi-
lajeja ei tulisi istuttaa järjestelmällisesti samanlevyisiin ja pituisiin riveihin, 
vaan istutusalueiden koon, tiheyden ja lajiston tulisi vaihdella näkymien 
säilyttämiseksi törmän päältä ja rantatasanteelta. Kovan kulutuksen alaisilla 
rantatörmillä tulisi tutkia törmän loiventamismahdollisuudet ennen verhoilua. 

Suurin maisemaan vaikuttava toimenpide on Kaaresojan kaivu ja Pantionniemen 
jatkaminen kaivumassoilla niemenä pohjoiseen. Täyttöalue tulee suojata 
eroosiolta maastonmuotoilulla ja pintakerrosten vahvistamisella karkealla ma-
teriaalilla. Luiskat muotoillaan 1 :3 tai 1 :4 kaltevuuteen, jonka jälkeen ne ver-
hoillaan edellisessä kappaleessa kuvattua menetelmää soveltaen. Niemeen 
istutetaan tiivis mäntytaimikko. Mäntyjen istutuskoon tulee olla riittävän suuri 
ja istutuskuvion monimuotoinen. Taimimateriaalin koon ja kuvioinnin vaih-
telulla voidaan ehkäistä tuulieroosiota. Rantatasanne alueella kapenee toi-
menpiteen seurauksena. 

Venesataman edustalle on ehdotettu rakennettavaksi pieniä kivikkoluotoja 
osoittamaan venesataman sijaintia. Mahdollisuuksien mukaan luodoille tulisi 
istuttaa muutama puu, esim. harmaaleppä tai mänty. 
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Uimarannan edustalle rantaveteen ja rantatasanteelle voidaan sijoittaa muuta-
mia suuria kivilohkareita oleskelu- ja suojapaikoiksi. Kivet suojaavat tuulelta, 
antavat varjoa ja toimivat lasten leikkikohteina. Kivet voivat jään työnnön 
seurauksena siirtyä lähemmäs törmän tyveä, jonne ne "maastoutuvat" itsestään. 
Uusia lohkareita sijoitetaan rannalle tarpeen vaatiessa. Teeriniemen kärkeen 
venesataman tasaisen luiskan rikkomiseksi veteen voidaan asetella yksittäisiä 
kivilohkareita. Lohkareet asetellaan mahdollisimman lähelle luiskaa niemen 
jatkeeksi (katso liite 4). 

5.4.2 Oulujärvi: Martinlahti 

Maisemarakenne ja maiseman erityispiirteet 

Martinlahti sijaitsee Manamansalon pohjoisosan poikki kulkevan itä-länsi suun-
taiseen harjujakson itäpuolella (liite 2. Rantajärjestelmä C). Sen maisema on 
monimuotoinen 125-150 m mpy:n tasolle kohoava ylänkö yhdistyneenä jäätikön 
sulamisvesien aiheuttamaan pienipiirteiseen lampimaisemaan, joista kyläkuvaa 
leimaavat Heikanlampi ja Haatajanlampi. Martinlahti on Manamansalon suurin 
kylä. Maatalouteen käytetty alue järven rannassa on yhtenäinen. Maatilojen 
rakennukset sijaitsevat pääasiassa lampien rannoilla. Kuivat kangasmetsät ke-
hystävät kylämaisemaa pohjoisessa, etelässä ja lännessä. 

Alueen kallioperä on gneissigraniittia ja maaperän pintaosat hiekkaa ja hietaa. 
Keskiyliveden (MHW) ja keskiveden (MW) välinen kulumiselle altis alue on 
Heikankaarteen kohdalla n. 150 m leveä. Leveys kapenee Kaivosojan lampien 
kohdalla n. 50 metriin. Rantatasannetta rajaavan törmän korkeus on pääosin 
alle 2 m. Törmä on osittain puuston peittämä. 

Maiseman erityispiirteitä ovat ehjänä säilynyt kyläkuva, kylän kulttuurihistoria 
(Venäläistörmä) ja kylämaiseman yhtenäiset viljelyalueet. Itse Martinlahti 
muistuttaa suurta sisälahtea. 

Maisemankäyttö 

Martinlahden luoteisosaan, Pienikankaan tuntumaan on rakennettu Martinlah-
den palvelukeskusta. Manamansalon Martinlahti-projektin yleissuunnitelman 
mukaan alueelle sijoitetaan rivitalotyyppisiä loma-asuntoja, kaksi mat-
kailuvaunualuetta, tenniskentät, uimaranta, venesatama ja saunaranta. Alueelle 
on rakennettu kauppa, asuintalo, sauna ja yksi asuntovaunualue. Suunnitelman 
mukainen jatkorakentaminen ajoittuu todennäköisesti vuodelle 1993. 

Martinlahden kylän rantamaisemaan on Kainuun seutukaavassa (1989) varattu 
loma-asuntoalue, joka ulottuu Soiluanniemestä Heikankaarteeseen. 

Rantaongelmat 

Martinlahden länsiranta on kulutusosuutta ja pohjoisranta kerrostumaosuutta. 
Ärjänselän suuri tuuliala vaikuttaa aineksen kulkeutumiseen pohjoiseen. Mar-
tinlahden rantajärjestelmä on selostettu kohdassa 3.1.5. 
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Säännöstelyn alentama vedenpinta ja kasvillisuus on vaimentanut aallokkoa 
siinä määrin, että törmän tyvikorkeuden alenemista ei ole päässyt tapahtumaan. 
Ranta tyyppinä vallitsee osittain suojainen jyrkkä (HSJKo ), osittain suojainen 
loiva hiekkaranta (HSLKo). Kasvillisuudessa vallitsee voimakas kilpailun sä-
vyttämä sukkessio (kuva 4) ainakin rannan länsiosassa. 

Mallisuunnitelman sisältö 

Suunnitelmassa osoitetut toimenpiteet keskittyvät Heikankaarteelle Leh-
toniemeen, joka maisemallisesti voisi muodostaa luontevan päätteen suunni-
tellulle loma-asuntovyöhykkeelle ja palvelukeskuksen eteläpuolelle Kappa-
mäen reunaan venesataman tuntumaan.Kummassakin kohteessa niemi- ja mä-
kimuodostumaa tehostetaan täyttämällä niitä. Kaivumassat saadaan Kaivosojan-
lammesta tulevan puron suun muotoilusta Kappamäkeen ja Lehtoniemeen 
rannan syventämisestä. Lisäksi suunnitelmassa on osoitettu yksi kaivo- ja täyt-
töalue Heikanlammesta johtavan ojan suulle. 

Kappamäen ja Lehtoniemen rannalle on osoitettu maisemaan sopeutuva luon-
nonkiviverhous. Luiskat muotoillaan 1 :3 ja/tai 1 :4 kaltevuuteen. Rantavyöhyk-
keen käsittelyssä käytetään kiviaineksen lisäksi kasvimateriaalia. Kivet 
asetellaan paikalleen siten, että niiden väliin jätettyihin onkaloihin voidaan 
istuttaa pistokkaina pajua, harmaaleppää ja yläosaan mäntyä. Kasvilajien ku-
viointi, määrä, koko ja tiheys tulee määritellä näkymien ja suojaustarpeen 
mukaan. Rannan suojaisuuden vuoksi myös rantakasvien (sarat, kortteet) luon-
tainen leviäminen on nopeaa. Lehtoniemen päälle istutetaan tiivis mäntytai-
mikko. Mäntyjen istutuskoon ja tiheyden tulee olla riittävän suuri ja 
istutuskuvion monimuotoinen. 

Palvelukeskuksen uimarannalle voidaan sijoittaa muutamia, suuria kivilohka-
reita oleskelu- ja suoja paikoiksi. Kivet voivat siirtyä jään työntäminä lähemmäs 
törmän tyveä, jonne ne asettuvat "omalle" paikalleen. 

Heikanlammesta tulevaa syvennettyä uomaa voidaan käyttää pienveneilyyn 
törmän juurelle saakka. Kaivumassoista muotoillaan rannan suuntaisia kaartoja, 
jotka kasvitetaan ja tuetaan tarvittaessa riittävän kokoisilla luonnonkivillä. 

Rantatasannetta kehitetään pääasiassa peitteisenä. Maatalousalueisiin liittyvät 
tasanneosuudet niitetään ja niitä kehitetään laidun- tms. maisemana. Luhta-
rantojen annetaan kehittyä Kaivosojanlampien kohdalla. Palvelukeskukseen 
liittyvää rantaosuutta hoidetaan hiekkarantana. Lehtoniemen eteläpuolella ole-
vaa rantatasannetta kehitetään niittyrantana. Alueen nykyisiä hiekkarantoja ei 
kuitenkaan varsinaisesti kasviteta, vaan niiden annetaan kehittyä palvelemaan 
niille suunniteltuja toimintoja. 

5.4.3 Oulujärvi: Ahvenkaarre 

Maisemarakenne ja maiseman erityispiirteet 

Ahvenkaarre sijaitsee Manamansalon keskiosan poikki kulkevan itä-länsisuun-
taisen suojakson länsipuolella Ykspistonselän ja Niskanselän vaikutusalueella 
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(liite 2. Rantajärjestelmä A). Sen maisema on kolmijakoinen. Rantatasannetta 
rajaa selkeä rantavallimuodostuma, jonka takana aukeaa tasainen suomaasto. 
Alueen korkeussuhteet jäävät 125-130 m mpy:n tasolle. Ahvenkaarteen Pu-
ronrannan alueella on selkeä maatalouskeskittymä. Maatalouteen käytetty alue 
järven rannassa on verrattain yhtenäinen. Maatilojen rakennukset ovat osana 
viljelyalueita. Taustamaaston suot on ojitettu lähes kokonaan. Soiden ja maa-
talousalueen kuivatusojat on johdettu rantavallin läpi Oulujärveen. 

Keskiyliveden (MHW) ja keskiveden (MW) välinen kulumiselle altis alue on 
koko alueella n. 250 m leveä. Rantatasannetta rajaava rantavalli erottaa ta-
santeen laivana muodostumana. Vallilla kasvaa osittain puustoa. 

Maisemankäyttö 

Ahvenkaarteen Puronrannalla loma-asuntorakentaminen on lisääntymässä. 
Muutoin maiseman käyttö säilynee nykyisellään metsä- ja maatalousalueena. 
Ahvenkaarteen eteläosaan on kaivettu yksityisten toimesta pienveneväyliä. 

Rantaongelmat 

Teeriniemestä etelään ja lounaaseen avautuva järjestelmä on selväpiirteinen. 
Kopolanniemi on ainesta luovuttava törmäranta ja Puronranta on kerrostuva 
alue. Kerrostumat ovat pääosin suon päälle kerääntyviä dyynivalleja. Alueen 
rantajärjestelmä on kuvattu tarkemmin kohdassa 3.1.5. 

Puronrannan alue on nopeasti kasvittumassa ja samalla sen mökkirakentaminen 
lisääntymässä. Rantatyypiltään alue on avoin loiva hiekkaranta (HALKu), jonka 
kasvillisuus on häiriötekijän vähäisyydestä johtuen voimakkaasti kehittymässä 
(kts. kuva 4.). Ulapan avoimuudesta johtuen kuitenkin myös häiriötekijän osuus 
on merkittävä etenkin kasvillisuuden ulkolaidalla, joten järjestelmän tasapaino 
ei ole vielä erityisen suuri. 

Mallisuunnitelman sisältö 

Varsinaisina maiseman muutostoimenpiteinä suunnitelmassa on ehdotettu eri-
tyisesti Puronrannan alueella joidenkin rantatasanteen poikki johdettujen ojien 
kaivua pienveneuomiksi. Kaivumassat voidaan muotoilla rantavallien lähelle 
rannan suuntaisiksi kaarroiksi. Täyttöalueet tuetaan tarvittaessa luonnonkivillä 
ja istutetaan järven puolelta pajupistokkailla ja rantavallin puolelta harmaa-
lepällä. 

Rantatasanteen kasvittuvia osia voidaan kehittää niitty- ja luhtarannoiksi. Hiek-
karantojen kehittymistä seurataan ja mahdollisen muutosprosessin kehittyessä 
niitä hoidetaan niitty- ja luhtarantoina. Loma-asuntoalueiden rantojen kehit-
täminen määräytyy käyttötarkoituksen mukaan. 
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5.4.4 Oulujärvi: Rytölahti 

Maisemarakenne ja maiseman erityispiirteet 

Rytölahti sijaitsee Manamansalon keskiosan poikki kulkevan itä-länsi suun-
taiseen suojakson itäpuolella Ärjänselän vaikutusalueella. Maisemaa rajaa poh-
joisessa Piskosentörmä ja etelässä Rytökangas (liite 2. Rantajärjestelmä D:n 
eteläosa). Piskosentörmään liittyy selkeä rantadyynivallimuodostuma ja tämän 
maisema-alueen keskipisteenä on Sutukkalampi. Piskosentörmän ja Rytökan-
kaan väliin jää laaja, ojitettu suoalue; Kurunsuo. Kurunsuon erottaa ranta-
tasanteesta selkeä rantavallimuodostuma. Suon kuivatusojat on johdettu 
rantavallin läpi Oulujärveen. Rytökangas erottaa Kuivalammen valuma alueen 
Kurunsuosta. Piskosentörmän ja Rytökankaan korkeudet nousevat 150 metriin 
mpy:lle ja Kurunsuon alue jää alle 135 m mpy tasolle. Piskosentörmällä Su-
tukkalammen ympärillä on pieni maatilakeskittymä. Pellot ulottuvat tällä alu-
eella rantatasanteelle saakka. Rytölahden keskellä suosta raivattujen peltojen 
rantatasanteen puolelle on rakennettu Kultahiekkojen leirintäalue. 

Keskiyliveden (MHW) ja keskiveden (MW) välinen kulumiselle altis alue on 
Kultahiekkojen kohdalla n. 150 m ja Sutukkalammen kohdalla n. 250 m leveä. 
Rantatasannetta rajaava rantavalli erottaa tasanteen !oivana muodostumana. 
Vallilla kasvaa osittain puustoa. Kasvillisuuden määrä lisääntyy pohjoiseen. 

Maisemankäyttö 

Rytölahden maiseman käyttö säilynee nykyisellään. Rytökankaan niemeen on 
rakennettu kalastus-matkailusatama. Kultahiekkojen leirintäalueen läpi kulkeva 
paikallistie 19013 poistetaan yleisestä käytöstä. Uusi tie ohittaa leirintäalueen 
Kurunsuon puolelta. Kultahiekkojen leirintäalue, loma-asuntorakentaminen, 
maa- ja metsätalous säilynevät nykyisen kaltaisina. 

Ranta ongelmat 

Rytölahden alue leirintäalueelta lounaaseen on kasvillisuudesta vapaa. Kas-
villisuuden siirtyminen lounaaseen on hidasta. Korkean vedenpinnan aikana 
rantaviivan kerrostumissa tapahtuu riittävästi kulumista. Alueen lounaisosaan 
rakennettu kalasatama estää ainesvirran kulkeutumisen luontaista reittiä Nur-
menniemen alueelle. Ainesta syöttävänä osuutena on Paljakan törmä, josta 
satunnaisten kaakkois-itätuulien aikana aines kulkeutuu Rytölahdelle ja val-
litsevien etelä-länsituulien aikana takaisin itään. Harjunniemen nokka estää 
kulkeutumisen, joten sinne on kerrostunut ainesta. Harjunniemen rantatasanteen 
kerrostuminen näkyy runsaana kasvillisuutena ja soistumisena. Alueen ranta-
järjestelmä on selostettu tarkemmin sivulla kohdassa 3.1.5. 

Ongelmallisin alue (Harju) on rantatyypiltään loiva avoin hiekkaranta (HAL-
Ko ), jossa kasvillisuus on voimakkaasti kilpailun ilmentämää (kuvat 4 ja 5). 
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Mallisuunnitelman sisältö 

Suunnitelmassa osoitetut toimenpiteet keskittyvät Piskosentörmälle ja ranta-
tasanteen poikki johdettujen ojien suihin. Piskosentörmän niemeä jatketaan 
rantatasanteelle siirtämällä alueelle massoja Rantapellon edustalta. Rantaluiskat 
muotoillaan 1 :3 ja/tai 1 :4 kaltevuuteen ja verhoillaan luonnonkivillä. Ran-
tavyöhykkeen käsittelyssä tulee kiviaineksen lisäksi käyttää kasvimateriaalia. 
Kivet asetellaan paikalleen siten, että niiden väliin jääviin kasvualustalla rikas-
tettuihin taskuihin voidaan istuttaa pistokkaina pajua, harmaaleppää ja yläosaan 
mäntyä. Kasvilajeja ei tulisi istuttaa samanlevyisiin ja -pituisiin riveihin, vaan 
istutusalueiden koko, tiheys ja lajista vaihtelevat haluttujen näkymien mukaan. 
Törmän yläosaan ja sen päälle istutetaan tiivis mäntytaimikko. Mäntyjen is-
tutuskoon ja -tiheyden tulee olla riittävän suuri ja istutuskuvion monimuotoi-
nen. 

Kurunsuolta johdettuja kuivatusojia voidaan muotoilla leirintäalueen tarpeisiin 
soveltuviksi esim. lasten lauttaretkiä ja polkuveneitä varten. Uomien reunoille 
asetellaan suuria kiviä astelu- ja rantautumiskiviksi. Kaivumassoista muo-
toillaan rannan suuntaisia kaartoja, jotka kasvitetaan ja tuetaan tarvittaessa 
riittävän kokoisilla luonnonkivillä. 

Hiekkarantaosuus pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan hiekkaran-
tana. Rantapellon ja Suopellon edustan rantatasanteita voidaan kehittää niit-
tyrannoiksi. Kultahiekkojen matkailualuetta rajaamaan on esitetty sen pohjois-
puolelle pientä luhtarantaa. 

5.4.5 Ontojärvi: Hietaperä 

Maisemarakenne ja maiseman erityispiirteet 

Hietaperän alue sijaitsee Ontojärven pohjoisrannalla Vehkaniemen ja Petä-
jäniemen välisessä lahdessa. Kohdealueena on Eksyneenniemen ja Hepokannan 
välinen rantaosuus, koillisessa aluetta rajaa maantie 900 Kuhmo - Sotkamo. 
Maiseman korkokuva on monipuolinen. Korkeussuhteet vaihtelevat 160 metrin 
mpy tasosta 175 metriin. Kuivat, karut kangasmetsätja pienet selkeät suokuviot 
vuorottelevat. 

Eksyneenniemi ja Hepokantaan suuntautuva niemi ovat kapeita kannaksia. It-
konkalliosta on jäljellä luoto. 

Alueella on tervahautoja ja muinaishistoriallisesti merkittäviä kohteita. 

Maisemankäyttö 

Aluetta käytetään pääasiassa metsätalousalueena. Suokuviot on ojitettu. Ran-
nalla on harvakseen loma-asuntoja ja yksi pienimuotoinen uimaranta ja ve-
neenpitopaikka. 
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Rantaongelmat 

Ranta-alueen suurimmat ongelmat ovat sortumat. Alue on tyypillistä avointa 
ja profiililtaan jyrkkää hiekkarantaa (HAJKo), jossa säännöstelyn seurauksena 
ranta on erittäin epästabiili. Kasvillisuus rantavyöhykkeeltä puuttuu joitakin 
yksittäisiä harmaaleppätuppaita lukuunottamatta eli häiriötekijän osuus on suu-
ri. 

Sortuma-alueita on suojattu yksityisten toimesta kiviverhouksella ja koetoi-
minnan puitteissa suisteilla. Alueelle on rakennettu Kainuun vesi- ja ympä-
ristöpiirin laatiman suunnitelman mukaan yhteensä 19 suistetta. Kolme 
betonisuistetta sijoittuvat Itkonkallion pohjoispuolelle. Loput 16 ovat kivisuis-
teita Hepokannan ja Itkonkallion välissä. Suisteiden etäisyys toisistaan on 20 
- 50 metriä. Suisteet ovat suoria ja niiden pituus on 12 - 24 metriä. 

Mallisuunnitelman sisältö 

Suunnitelmassa on ehdotettu Itkonkallion yhdistämistä ranta-alueeseen raken-
tamalla se niemeksi. Rantaluiskat muotoillaan 1 :2,5 - 1 :3,5 kaltevuuteen ja 
verhoillaan luonnonkivillä. Kiviaineksen lisäksi käytetään kasvimateriaalia. 
Kivet asetellaan paikalleen siten, että niiden väleihin voidaan istuttaa pis-
tokkaina pajua ja harmaaleppää. Istutusalueiden kuviointi, kasvilajien määrä, 
tiheys, koko ja keskinäiset suhteet määräytyvät haluttujen näkymien ja suo-
jaustarpeen mukaan. Niemen päälle istutetaan tiivis mäntytaimikko. Mäntyjen 
istutuskoon tulee olla riittävän suuri ja istutuskuvion monimuotoinen. 

Hietaperän rantatörmiä voidaan suojata myös loiventamalla luiskia ja verho-
amalla törmän alaosa kivi- tai moreenimateriaalilla. Verhottu alue voidaan 
istuttaa pajulla ja harmaalepällä. Suojatut alueet voidaan myös kehittää tähän 
maisematyyppiin soveltuviksi kivikkorannoiksi. Käytetystä kivimateriaalista 
riippuen rannat kehittyvät joko huuhtoutuneiksi moreenirannoiksi tai vaikea-
kulkuisiksi lohkarerannoiksi. 

Lisäsuojauksena on esitetty suisteita. Alueella olevia kivisuisteita kehitetään 
lisäämällä niihin runsaasti suurempaa luonnonkiviainesta kuin nykyisin käy-
tetty. Kivet asetellaan käsityönä paikoilleen. Niiden suojaan aallokon ulottu-
mattomiin voidaan istuttaa heinäkasveja (esim. korpikastikka). Suisteiden 
välisillä kerääntymisalueilla törmän juurella voidaan käyttää myös suuriko-
koisia pajupistokkaita. 

5.5 Jatkotoimenpiteet 
Maisema-arkkitehtuurin tutkimus on poikkitieteellistä ja sen sovellutukset Suo-
messa vähäiset. Tähän julkaisuun liitetty maisemanhoidon suunnitteluosuus 
lienee ensimmäinen yritys kytkeä maisema-arkkitehtuuria luonnontieteelliseen 
tutkimukseen. Työn kuluessa näiden tieteenalojen näkökulmat ovat lähestyneet 
toisiaan ymmärryksen ja oivalluksen tasolle. Voidaan yksiselitteisesti todeta 
vesistöjen kunnostustoimenpiteiden suunnittelussa ja rakentamisessa olevat 
puutteet luonnon ja maisematalouden kannalta. Puutteiden poistamiseksi on 
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maiseman- ja luonnonhoitoaspekteja terästettävä jo suunnittelujärjestelmässä. 
J atkotehtävinä vesistöjen kunnostushankkeissa luonnon- ja maisemanhoidon 
osalta ovat ainakin seuraavat: 

työmenetelmien jatkokehittäminen, 
luonnon- ja maisemanhoidon kytkeminen suunnittelujärjestelmään, 
yhteistyötulosten testaaminen suunnittelussa ja rakentamisessa. 

6 RANTOJEN HOIDON JA KUNNOSTUKSEN PERIAATTEET 

6.1 Lähtökohta ja lähestymistavat 

Rantojen hoidolla ja kunnostuksella ei ole omaa suunnitteluperinnettä. Se muo-
dostaa osan perinteisestä kunnostussuunnittelusta. Rantojen kunnostussuunnit-
telussa tulee ottaa huomioon myös ulappa-alue, koska rantavyöhykkeellä on 
suuri merkitys koko järviekosysteemille. Säännösteltyjen järvien kunnostus 
on keskittynyt rantoihin, koska säännöstelyn vaikutukset tuntuvat selvimmin 
rantavyöhykkeessä. 

Rantojen kunnostuksen lähtökohtana on perinteisesti ollut fyysisen ympäristön 
parantaminen siten, että rannan käyttökelpoisuus paranee. Lähestymistapa on 
ollut tekniikkakeskeinen ja tiedon hankinnassa on edetty yrityksen ja ereh-
dyksen tietä. Rantaekosysteemejä on käsitelty tavalla, joka käytettävissä ole-
vista menetelmistä on tuntunut parhaimmalta. Kokemusperäistä tietoa on voitu 
käyttää hyväksi uusien toimenpiteiden suunnittelussa. 

Yksittäisten käyttömuotojen ehdoilla tapahtuvan tekniikkakeskeisen kunnos-
tustoiminnan sijalle voidaan valita ekologinen ja systeeminen lähestymistapa. 
Tässä lähestymistavassa on tavoitteena rantojen yleisen käyttökelpoisuuden 
ja maisemakuvan parantaminen siten, että rantojen ekologinen toimivuus ja 
kestävyys turvataan. Systeeminen lähestymistapa edellyttää, että ainakin tär-
keimmät ekologisen ja sosiokulttuurisen systeemin vuorovaikutussuhteet ja 
pro~essit tunnetaan. 

Rantojen kunnostukseen on hyvin harvoin yhdistetty maisemansuunnittelua. 
Maisemarakenteeseen pohjautuvan maisemasuunnittelun perustana on maasto-
rakenne ja siinä toimivat luonnonprosessit ja kulttuuriprosessit ja se käsittää 
rantojen ekologisen, visuaalisen ja toiminnallisen suunnittelun. Maisemanhoito 
sisältää luonnontalouden toimintakyvyn ylläpitämistä ja hoitoa. Koska nämä 
tavoitteet täydentävät perinteistä suppeata kunnostuskäsitettä, rantojen maise-
manhoito tulisi liittää kiinteäksi osaksi rantojen kunnostussuunnittelua. 

Rantojen hoidon ja kunnostuksen suunnittelun periaatteet ja vaiheet on esitetty 
kuvassa 13. 
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Kuva 13. Säännöstellyn järven rantojen kunnostuksen ja hoidon suunnitteluvaiheet. 

6.2 Rannan ekologisten olosuhteiden, maisemarakenteen ja käy-
tön selvittäminen 

Tärkeitä suunnittelussa tarvittavia lähtötietoja ovat ranta-alueen maisemara-
kenne, kulttuurihistoria, vedenkorkeudet ja rantatyyppi. Suunnittelukohteen 
rantatyypin ohella on kuvattava geomorfologinen järjestelmä, johon kohde 
kuuluu. Suunnittelukohteena oleva rantaosuus on sijoitettava oikealle paikal-
leen järjestelmässä, jotta voitaisiin ennakoida toimenpiteiden pysyvyys ja ko-
konaisvaikutukset. 

Rantojen käytön selvittäminen on tärkeää kunnostustoimien suuntaamiseksi 
ja niiden merkityksen arvioimiseksi. Käyttöpainetta mitattaessa voi lähtökoh-
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tana olla paikallisen väestön (kantaväestö ja loma-asutus) maara rannan lä-
heisyydessä. Toinen määritystapa on kaavoituksella ohjattu rannan ja vesialu-
een käyttö. 

Perusselvitysten pohjalta rannat voidaan luokitella esim. prosessien ja kasvil-
lisuuden perusteella (taulukko 1) tai maisemakuvan ja rannan käytön pohjalta. 
Parhaimpaan lopputulokseen päästään molempien yhdistämisellä. 

6.3 Ongelmien analysointi 
Yleisin ongelma on rantojen virkistyskäyttöön kohdistuva haitta. Tätä kuvaava 
tärkeä tekijä on rantojen käytettävyys (Aittoniemi 1991), joka vaikuttaa ainakin 
uintiin ja veneilyyn sekä loma-asuntojen, leirintäalueiden ja uimarantojen käyt-
töön. Lisäksi rantojen maisemakuvalliset tekijät vaikuttavat retkeilyyn ja vael-
teluun rannoilla. 

Säännösteltyjen järvien rantojen ongelmien syntymiseen vaikuttaa avovesi-
kauden vedenkorkeus. Kun vedenkorkeutta on säännöstelyä aloitettaessa nos-
tettu, rantojen kunnostustarve keskittyy lajittuneista aineksista muodostuneille 
rannoille, joilla tapahtuu eroosiota ja rannat ovat epästabiileja. Kun veden-
korkeutta on laskettu, rantojen ylimmän vyöhykkeen kasvittuminen voi aihe-
uttaa ongelmia. Säännöstelyn ohella muutkin tekijät (mm. jätevedet, 
hajakuormitus, rantojen käyttö) voivat vaikuttaa ongelmien syntymiseen. 

Kunnostuksen ja hoidon suunnittelu vaatii ongelmien kartoituksen järvikoh-
taisesti. Suunnittelu voidaan keskittää alueille, joiden käyttö on riittävän voi-
makasta. 

6.4 Tavoitteiden määrittäminen 
Rantojen kunnostuksen ja hoidon tavoitteina voi olla: 

rantojen maisemakuvan rikastuttaminen kehittämällä ongelma- ja vau-
rioalueille tai tärkeisiin käyttökohteisiin uusia rantatyyppejä ja kasviyh-
dyskuntia tai sopeuttamalla korjausta vaativat kohteet muuhun 
rantamaisemaan, 
nopeuttaa häiriintyneen rannan kehittymistä uusia olosuhteita ja maas-
torakennetta vastaavaan tilaan, 
lisätä rantojen käytettävyyttä ja ohjata toimintoja ekologisesti kestävällä 
tavalla. 

6.5 Suunnittelualueen tunnuslukujen määrittäminen 
Geologiset, geomorfologiset ja ekologiset tunnusluvut luovat perustaa ranta-
ekosysteemien ja rannan käytön kestävälle yhteensovittamiselle ja rannan kun-
nostuksen ja käytön suunnittelulle siten, että rantaan kohdistuvat toimenpiteet 
ja käyttö ovat myös tulevaisuudessa ekologisesti perusteltuja ja kestäviä. 
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Kasvillisuuden strategia-analyysiä voidaan käyttää suunnittelukohteen kasvil-
lisuuden kehitysvaiheen yleiseen analysointiin. Sen avulla voidaan tutkia, 

mikä on kasvillisuuden kehitystila ja sen suunta, 
miten kasvillisuuden kehittymistä sukkession päätevaiheeseen voidaan 
edistää, 
mitä ekologista muuttujaa muuttamalla kasvillisuutta voidaan vähentää 
tai lisätä. 

Geologisten ja geomorfologisten tunnuslukujen avulla voidaan arvioida ran-
taprosesseja ja niiden merkitystä ekologisina säätelytekijöinä. Tunnuslukujen 
välityksellä rantaprosesseilla on merkittävä rooli kunnostustoimien suunnitte-
lussa. 

Aallokon mittasuhteiden ja virtausnopeuksien mittaaminen tai mallintaminen 
auttaa kunnostuksen suunnittelua. Ensimmäisessä vaiheessa aallokon toiminnan 
tason määritystä tarvitaan kohteen yleissuunnittelussa. Aallokkoperäisten pro-
sessien voimakkuuden mukaan voidaan kunnostustoimenpiteen valintaa suun-
nata tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietoja voidaan käyttää hyväksi suunni-
teltaessa ruoppauksia, läjityksiä, kasvillisuuden käsittelyä ja myös erilaisten 
toimintojen sijoittamista ranta-alueella. 

Toisessa vaiheessa tiedot aallokon voimakkuudesta sekä edistämis- ja vaimen-
tamismahdollisuuksista palvelevat rakennussuunnittelua. Niiden avulla voidaan 
selvittää rakenteiden kestävyys ja suojaustarve. Lisäksi aaltoparametrien kautta 
voidaan arvioida riittävää ruoppaussyvyyttä tai suojakynnystä sekä muiden 
suojarakenteiden sijoittelua. 

6.6 Suunnitelman laatiminen 
Edellä esitetyt vaiheet luovat pohjan ekologiseen lähestymistapaan pohjautuvan 
suunnitelman laatimiselle. Rantojen käyttöedellytyksiä parannetaan hoitamalla 
rantaluontoa ja -maisemaa luonnonmukaisella ja ekologisesti kestävällä tavalla. 
Järviluonnon monimuotoisuus ja sen säilyminen on myös rantojen yleisen käy-
tettävyyden kannalta tärkeää. 

Yleissuunnittelun tarkoituksena on määritellä tarvittavat toimenpiteet, sopia 
rakentamisperiaatteetja ratkaista pääosa hankkeen rakennuskustannuksista. Yk-
sityiskohtaisessa suunnittelussa ei enää puututa sovittuihin ratkaisumalleihin, 
vaan suunnitellaan hankkeen yksityiskohtia. 

7 YHTEENVETO 

Selvityksessä tarkasteltiin säännösteltyjen järvien kunnostusta ja hoitoa sekä 
näiden kehittämismahdollisuuksia Oulujoen vesistöalueella. Tavoitteena oli ke-
hittää rantojen hoidon ja kunnostuksen teoreettista perustaa, jotta nykyistä 
vankemmin perustein voitaisin valita oikeat toimenpiteet. Kunnostukselle ja 
hoidolle määritettiin ekologiset perusteet. Samalla eriteltiin säännöstelyn vai-
kutuksia järven rantavyöhykkeen ekologiaan, prosesseihin, maisemarakentee-
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seen ja käyttökelpoisuuteen sekä etsittiin keinoja rantojen ekologisen toimi-
vuuden ja käytettävyyden parantamiseen. Lisäksi käsiteltiin maisemasuunnit-
telun merkitystä rantojen kunnostussuunnittelun osana. Selvityksessä 
tarkasteltiin eräitä Oulujärven rantajärjestelmiä, joiden järjestelmäkuvaukset 
tehtiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun ja maastokäyntien perusteella. Kohteisiin 
laadittiin maisemanhoidon mallisuunnitelmat. Esitetyn aineiston pohjalta mää-
ritettiin periaatteet säännösteltyjen järvien rantojen hoidolle ja kunnostukselle. 

Järvien kunnostuksen ja hoidon suunnittelu on perinteisesti lähtenyt yksittäi-
sistä ongelmista ja näihin soveltuvista menetelmistä. Kunnostuksen kokeilu-
toiminnassa on edetty yrityksen ja erehdyksen tietä. Käsittely on tehty tavalla, 
joka on tuntunut käytettävissä olevista vaihtoehdoista parhaimmalta. Tästä on 
saatu kokemusperäistä tietoa, jota on voitu käyttää hyväksi uusien toimenpi-
teiden suunnittelussa. Tällaisen lähestymistavan lähtökohtana ei ole ekosys-
teemin tuntemus. 

Ekologinen lähestymistapa edellyttää, että ainakin tärkeimmät ekosysteemin 
vuorovaikutussuhteet ja prosessit tunnetaan. Kunnostuksen ja hoidon kannalta 
tärkeimpiä ovat muuttuvat rannat. Näiden rantojen prosessit ja niitä säätelevät 
tekijät muodostavat kokonaisuuksia, järjestelmiä, joiden sisällä rannan muut-
tuminen ja muotoutuminen tapahtuu samojen lähtökohtien mukaan. Järjestel-
mien sisällä voi olla rantaosuuksia, jotka edustavat eri rantatyyppejä. 
Rantajärjestelmät sisältävät ainakin yhden kulutusosuuden ja yhden kerrostu-
misosuuden. Suurimmillaan järjestelmät voivat olla lähes kymmenen kilometriä 
pitkiä ja yli kilometrin leveitä. Pienimmillään järjestelmän halkaisija voi olla 
vain kymmenen metrin luokkaa. 

Rantavyöhykkeen muuttamiseen tähtäävissä suunnitelmissa ja toimenpiteissä 
tulee ottaa huomioon koko järjestelmä eikä vain yksittäistä rantatyyppiä, joka 
vallitsee kunnostuskohteen alueella. Järjestelmän osuudet ovat riippuvaisia toi-
sistaan; yhdessä tapahtuva muutos aiheuttaa muutoksen ainakin joissakin jär-
jestelmän muissa osuuksissa. Toimenpiteen kohteena oleva rantaosuus on 
sijoitettava oikealle paikalleen järjestelmässä, jotta voitaisiin ennakoida ope-
raation kokonaisvaikutukset. 

Nykyisten prosessien tuntemuksen ohella kunnostuksen ja hoidon suunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon myös rannan ajallinen kehittymisvaihe. Tämän 
erittelyssä ja tarkastelussa voidaan käyttää kasvillisuuden strategia-analyysia, 
jota sovellettiin tämän selvityksen yhteydessä. Strategia-analyysin perusteella 
Oulujoen vesistön säännösteltyjen järvien luhtautuvat rannat ja eroosiorannat 
ovat kasvillisuuden kehityksen, sukkession, välivaiheita. Ekologisesti kestä-
vään lopputulokseen päästään, kun kunnostuksen ja hoidon avulla nopeutetaan 
rannan kehittymistä sukkession päätevaiheeseen. 

Rantaekosysteemien ja niiden käytön sekä eri käyttömuotojen välillä voi olla 
ristiriitoja. Eroosion vuoksi kasviton ranta on hyvä uimaranta, mutta riistalinnut 
suosivat kasvillisuusrantoja. Vesikasvillisuus voi muodostaa mekaanisen haitan 
virkistyskäytölle, mutta sillä on tärkeä rooli kauniin maisemakuvan muodos-
tajana. Lisäksi ranta- ja vesikasvillisuus muodostaa järveen suojavyöhykkeen, 
joka puhdistaa tehokkaasti hajakuormitusta. Ristiriitojen sovittaminen vaatii 
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suunnitelman, jossa rantojen ekologian ja käytön kehittämisen vaatimat toi-
menpiteet suunnitellaan vahvaan ekologiseen tietoon pohjaten. 

Maisemarakenteeseen pohjautuva nykymuotoinen maisemasuunnittelu käyttää 
perustana ekologista tietoa ja nojaa kestävän kehityksen periaatteisiin. Se kä-
sittää rantojen ekologisen, visuaalisen ja toiminnallisen suunnittelun sekä myös 
luonnontalouden toimintakyvyn ylläpitämisen ja hoidon. Koska nämä tavoitteet 
täydentävät perinteistä suppeata kunnostuskäsitettä, rantojen maisemasuunnit-
telu ja -hoito tulisi liittää kiinteäksi osaksi rantojen kunnostussuunnittelua. 

Rantojen hoidon ja kunnostuksen suunnittelu käsittää seuraavat vaiheet: 

rannan ekologisten olosuhteiden, maisemarakenteen ja käytön selvittä-
minen 
ongelmien erittely 
tavoitteiden määrittäminen 
suunnittelualueen ekologisten tunnuslukujen määrittäminen (maaperä, 
·avoimuus, jyrkkyys, muoto) 
suunnitelman laatiminen (yleissuunnitelma, rakennussuunnitelma) 
suunnitelman toteuttaminen 
seuranta ja hoito 

Rantojen hoidon ja kunnostuksen suunnittelun tavoitteena voi olla rantojen 
käytettävyyden lisääminen, käyttömuotojen välisten ristiriitojen poistaminen 
ja toimintojen ohjaaminen ekologisesti kestävään suuntana. Rantojen maise-
makuvaa voidaan rikastuttaa kehittämällä ongelma- ja vaurioalueille tai tär-
keisiin käyttökohteisiin uusia rantatyyppejä ja kasviyhdyskuntia tai 
sopeuttamalla korjausta vaativat kohteet muuhun rantamaisemaan. 

Haluttu tila voidaan muodostaa myös rakentamalla (esim. ruoppaus). Tilaa 
voidaan ylläpitää jatkuvin toimenpitein (kasvillisuuden niitto). Rannan kehit-
tymistä kohti sukkession päätetilaa voidaan nopeuttaa eri rakentamistoimen-
pitein. 

Tämän työn yhteydessä kehitetyt suunnittelumallit ja -menetelmät luovat pe-
rustaa laajamittaiselle Oulujärven rantojen kunnostus- ja hoitosuunnitelman 
teolle, joka kannattaisi käynnistää mahdollisimman pian. Kunnostus- ja hoi-
tosuunnitteluun kannattaisi liittää maisemasuunnittelu, jolloin se parhaiten pal-
velisi myös yleiskaavaa. Laaja suunnitelma vähentäisi yksittäisten rantojen 
kunnostuksissa tehtäviä virheitä, joita jatkuvasti tapahtuu. 
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LIITE 1. TOTEUTETUT KUNNOSTUKSET 

1 KUNNOSTUSTEN TOTEUTUS 

1.1 Rantojen raivaus 

Kaikilta altailta on padotusalueelta poistettu kasvava puusto ja pensaikko sekä raken-
teet ennen säännöstelyn alkamista. Puuston poistamisessa kannot jätettiin paikoilleen. 
Myöhemmin kantojen todettiin aiheuttavan haittaa virkistyskäytölle ja kalastukselle. 
Lisäksi kannot alkoivat irtoilla muutaman vuoden kulutta säännöstelyjen alkamisesta, 
kun veden vaihtelu kulutti humuskerroksen niiden ympäriltä. Myös rantojen eroosio ai-
heutti niiden irtoamista. Irronneet, kelluvat ja aaltojen sekä tuulen kuljettamat kannot 
aiheuttivat lisäksi vaaraa vesilläliikkujille. Raivauksen yhteydessä paikoilleen jätettyjä 
kantoja on raivattu ja poltettu jo 1970-luvun alkupuolelta lähtien. 

Raivauksesta suurin osa on tehty kuivatyönä keväisin ennen vesipinnan nousua. Työ on 
pääosin tehty koneilla siten, että kaivinkone irrottaa kannot ja metsätraktorit siirtävät 
ne sopiviin paikkoihin läjiin. Läjät poltetaan 2-3 vuoden kuluttua, kun kannot ovat kui-
vuneet. Keveämpääkin kalustoa on käytetty pehmeikköjen puhdistamisessa sekä mi-
estyövoimaa ranta-alueiden siivoamisessa veden ja aaltojen mukanaan tuomasta 
puuroskasta. 

Luonnontilaisille kalastuspaikoille on saattanut raivaustöiden tähden tai muusta syystä 
upota kalastusta haittaavia risuja ja puuroskaa. Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri (Kavy) 
on puhdistanut kalastuspaikkoja sitä varten kehitetyllä nuotalla. 

1.2 Rantojen suojaus 

Luonnontilaista suuremmat vesipinnan vaihtelut aiheuttavat rantojen eroosiota, kun 
järvet hakevat vielä uutta olotilaansa. Törrnien vyöryminen aiheuttaa maan menetystä ja 
haittaa rannan käyttöä. Suuri osa vyöryvistä rannoista, mm. kaikki metsähallituksen 
maat, on aikanaan sovittu lopullisesti rahakorvauksin. Törrniä on myös suojattu kivi-
aineksella, joka on ajettu muualta tai siirretty vanhan rantaviivan paikalta ylemmäksi. 
Lisäksi on rakennettu lähinnä koemielessä erilaisia suisteita törmien suojaksi. 

1.3 Turvelautat 

Järvillä, joissa vedenpinta on noussut pysyvästi luonnontilaisten suoalueiden päälle, 
saattaa esiintyä turvelauttojen nousemista pintaan. Turvelautoista saattaa olla vaaraa 
vesiliikenteelle ja haittaa kalastukselle sekä virkistyskäytölle. Turvelauttojen aiheut-
tamia haittoja on estetty hinaamalla niitä vaarattomiin paikkoihin, estämällä niiden liik-
kuminen puomittamalla ja nostamalla niitä rannalle. Siirtäminen hinaamalla on vaatinut 
useassa tapauksessa lautan sahaamista kevättalvella pienemmiksi palasiksi tai lauttojen 
paloittelua hinaajaan kiinnitetyllä puskuterällä. Turveongelmaa on esiintynyt toistaiseksi 
haittaavassa määrin vain Vuokkijärvellä. •. 
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1.4 Veneenpitopaikat ym. 

OJOn hoidossa olevilla Oulujärven, Kiannan, Vuokin ja Sotkamon reitin säännöstely-
järvillä on virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi otettu käyttöön ns. kesäajan 
ympäristölliset tavoitetasot. Poikkeuksellisen kuivina vesivuosina ei tavoitetasoa aina 
voida saavuttaa ja allas voi jäädä haitallisen alhaiselle tasolle. Normaalinakin vesi-
vuonna järven pinta on jäiden lähtiessä ja vesiliikenteen mahdollistuessa yleensä muu-
taman päivän ja Oulujärvellä usein jopa 3-4 viikkoa luonnontilaisia vedenkorkeuksia ja 
samalla myös tavoitetasoja alempana. Mm. tästä aiheutuva vesiliikennehaitta on 
aikanaan korvattu rantatiloille. 

Vesiliikennemäärä on muidenkin kuin rantatilojen osalta kasvanut huomattavasti virki-
styskäytön lisääntymisen myötä. Vesiliikennehaittoja on pyritty poistamaan rakenta-
malla venesatamia ja veneenpitopaikkoja. Niistä vesillepääsy on suoritettujen ruoppaus-
ten vuoksi mahdollista myöskin keväällä ja kuivina vuosina. Osa venepaikoista on 
soraluiskaisia ja osa telarantaisia. 

2 YLEISTIETOJA, KUNNOST AMISTILANNE SEKÄ 
KUNNOST AMISK ANNUKSET JÄRVITT ÄIN KESÄKUUN 
1991 TILANTEEN MUKAAN 

2.1 Kiantajärvi 

Kiantajärveä säännöstellään sekä ylös- että alaspäin. Säännöstelyn yläraja on vuoden 
1943 huipputulvan tasolla. Kesäalaraja on likimain luonnontilaisen aliveden tasolla. 
Vesipinnan kevätnousu on yleensä nopea. Tavoitetaso, 198,50 m, saavutetaan yleensä 
toukokuun lopulla noin viikko jäiden lähdöstä. Virkistyskäyttöaikana kesäkuun alusta 
syyskuun loppuun veden pinnan vaihtelu on ollut keskimäärin 0,3 m. Vastaava luon-
nonmukainen vaihtelu on noin 1 m. 

2.1.1 Yleistietoja altaasta 

HW luonnontilaisena 
NW luonnontilaisena 
Rantaviivan korkeus luonnontilaisena 
Metsänkasvun alaraja luonnontilaisena 
HW säännösteltynä 
NW säännösteltynä 
NW säännösteltynä kesällä 
Suurin sallittu säännöstelyväli 
Suurin sallittu säännöstelyväli kesällä 

NN+199,51 m 
NN+197,01 m 
NN+197,75 m 
NN+198,10 m 
NN+199,50m 
NN+195,50 m 
NN+196,80 m 
4,0m 
2,7 m 



65 
LIITE 1/3 

Pinta-ala säännöstelyn ylärajalla 209km2 
Pinta-ala rantaviivan korkeudella 
Pinta-ala säännöstelyn alarajalla 
Rantaviivan pituus säännöstelyn ylärajalla 

183 ]rm2 
1461rm2 
550km 

Säännöstely alkoi 
Vedenpinnan tavoitetaso kesällä 

2.1.2 Kunnostamistilanne ja kustannukset 

Kantoja raivattu 
Rantoja puhdist.käsityönä 
Rantoja suojattu 
Kalastuspaikkoja puhdistettu 
Venesatamia rakennettu 
Veneenpitopaikk:oja rakennettu 
Kustannukset tähän mennessä yhteensä 

25.2.1964 
NN+198,50m 

n. 520 ranta-km (1300 ha) 
n. 170 - " - , työnjohtokust. 
n. 17,5 - " -
n. 217 ha 
1 kpl (20 venep.) 
5 kpl (81 + 38 venep.) 

6,446 milj .mk 
0,032 " 
1,999 " 
0,104 " 
0,300 " 
0,643 " 
9,524 milj.mk 

Kiantajärven kunnostaminen kantojen raivauksen osalta saadaan loppuun lähivuosina. 
Raivauksen yhteydessä kannot kasataan polttamista varten kuivumaan. Polttaminen ta-
pahtuu syksyisin ja alkutalvesta, jolloin se on mahdollista tehdä turvallisesti. Kantojen 
polttamista Kiannalla riittää vielä useaksi vuodeksi. Rantojen puhdistaminen miestyönä 
loppuu myös lähivuosina. Rantojen suojaaminen tulee jatkumaan vielä useita vuosia, 
koska runsasvetisinä vuosina saattaa syntyä uusia erosiorantoja. Kalastuspaikkojen 
puhdistustarvetta tulevaisuudessa tuskin tulee. Uusien venesatamien ja veneenpitopaik-
kojen lisärakentamisen tarve riippuu järven käytön kehittymisestä. Tällä hetkellä ei 
tarvetta ole. Soraluiskaisten veneenpitopaikkojen muuttaminen telarantaisiksi saattaa 
tulla ajankohtaiseksi, koska käyttäjät saatujen kokemusten mukaan vierastavat 
sorastettuja paikkoja. Venesatamien ja veneenpitopaikkojen kunnosspidosta vastaa 
Suomussalmen kunta. Tähän astiset kustannukset jakautuvat likimäärin suhteessa Kavy 
30 % ja Oulujoki Oy (OJO) 70 %. 

2.2 Vuokkijärvi 

Vuokkijärveä säännöstellään lähes 1,5 m tunnetusta tulvasta ylöspäin ja yli 2.0 m tun-
netusta alivedestä alaspäin. Kesäalarajakin on yli 1,0 m alempana tunnettua alivettä. 
Järven säännöstelyväli 6,0 m onkin Kemijärven (7 m) jälkeen Suomen toiseksi suurin. 
Järven vedenpinta nousee kevätsulamisen aikana hyvin nopeasti, jopa useita desimetrejä 
vuorokaudessa. Tavoitetaso saavutetaan keskimäärin toukokuun 25. päivänä, muu-
tamia päiviä jäiden lähdöstä. Keskimääräinen vedenkorkeuden vaihtelu virkistyskäyt-
töaikana kesäkuun alusta syyskuun loppuun on vain 0,3 m, kun se luonnontilassa olisi 
noin 0,5 m. Vuokkijärvi on luonteeltaan pitkä, kapea ja matalatörmäinen järvi. 
Ylävesipinta on yli 3,0 m luonnontilaisen rantaviivan yläpuolella ja järvi leviää ylära-
jallaan laajojen suoalueiden päälle. Tästä on ollut seurauksena turvelauttojen nousua 
pintaan loppukesällä veden lämmetessä, jolloin kaasun muodostus turpeessa lisääntyy 
ja kaasun vesiliukoisuus laskee. 
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Vielä 25 säännöstellyn vuoden jälkeen ei turpeen nousu näytä loppuvan. Turvelauttojen 
maatuessa niistä katoaa kasvillisuus ja ne muuttuvat mustiksi. Tällöin ne kelluvat 
huonommin, ja lähivuosina ne eivät enää jaksa nousta pintaan. Turvelauttojen 
aiheuttamia ongelmia on toistaiseksi esiintynyt vain Vuokkijärvellä. 

2.2.1 Yleistietoja altaasta 

HW luonnontilaisena 
NW luonnontilaisena 
Rantaviivan korkeus luonnontilaisena 
Metsänkasvun alaraja luonnontilaisena 

HW säännösteltynä 
NW säännösteltynä 
NW säännösteltynä kesällä 
Suurin sallittu säännöstelyväli 
Suurin sallittu säännöstelyväli kesällä 

Pinta-ala säännöstelyn ylärajalla 
Pinta-ala rantaviivan korkeudella 
Pinta-ala säännöstelyn alarajalla 
Rantaviivan pituus säännöstelyn ylärajalla 

Säännöstely alkoi 
Vedenpinnan tavoitetaso kesällä 

2.2.2 Kunnostamistilanne ja kustannukset 

Kantoja raivattu n.160 ranta-km 
(790 ha) 

NN+l88,11 m 
NN+185,69 m 
NN+186,10m 
NN+186,50m 

NN+189,50m 
NN+183,50m 
NN+185,00m 
6,0m 
4,5m 

56,5 km2 
31,5 km2 
20,9km2 
220km 

3.9.1964 
NN+188,70 m 

Rantoja puhdist.miestyönä n. 65 11 
, työnjoht.kust. 

4,780 milj.mk: 

0,020 11 

0,045 11 Rantoja suojattu n. 1,0 11 

Kalastuspaikkoja puhdistettu n. 50 ha 
Turvelauttoja siirretty n. 10 ha 

11 poistettu n. 155 000 m3 
11 puomitettu n. 30 ha yht. 

Veneenpitopaikkoja rakennettu 5 kpl (54 venep.) 
Kantojen raivauskokeilu (ponttoonilta) 
Kustannukset tähän mennessä yht. 

- 0,040 " 

2,100 11 

0,15 11 

0,133 11 

7,313 milj.mk: 

Vuokkijärven kunnostaminen saadaan kantojen raivaamisen osalta valmiiksi muutamas-
sa vuodessa. Kantokasojen hävittämistä polttamalla on vielä ehkä viideksi vuodeksi. 
Rantojen puhdistaminen miestyönä loppuu myös lähivuosina. Rantojen suojaaminen 
tulee jatkumaan vähäisessä määrin. Kalastuspaikkojen puhdistusta ei enää tarvitse 
uusia. Uusien veneenpitopaikkojen rakentamistarvetta ei ole näköpiirissä, mutta 
soraluiskaisten paikkojen muuttaminen telarantaisik:si voi tulla ajankohtaiseksi, samoin 
kuin tulevaisuudessa saattaa olla tarvetta venereittien merkitsemiseen järvelle. Kunta 
vastaa nykyisten veneenpitopaikkojen kunnossapidosta. Turvelauttojen aiheuttamat 
ongelmat jatkunevat järvellä vielä useita vuosia. Kunnostamisen kustannukset 
jakautuvat tällä hetkellä likimäärin suhteessa Kavy 40 %, OJO 60 %. 
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2.3 Iso-Pyhäntäjärvi 

Vesistössä Iso-Pyhäntäjärven yläpuolella olevan Hiisijärven vedenpinnan lasku 
ryöstäytyi käsistä joskus 1700- luvun puolivälissä. Iso-Pyhäntäjärvi sai silloin uuden 
lasku-uoman ja järven vedenpintakin aleni samalla noin 7 m ja pinta-ala putosi 21 
km2:stä nykyiseen. Iso-Pyhäntäjärvellä ei ole tehty vedenkorkeushavaintoja ennen 
säännöstelyhankkeen suunnittelun alkamista. Tiedot luonnontilaisista veden-
korkeuksista perustuvat maastohavaintoihin. Järveä säännöstellään sekä ylös- että 
alaspäin muiden reitin säännöstelyjen tapaan. Säännöstelyn yläraja on noin 0,4 m 
arvioitua luonnontilaista huipputulvaa ylempänä ja alaraja 1,4 m luonnontilaista alivettä 
alempana. Myöskin Iso-Pyhäntäjärven täyttyminen keväällä on erittäin nopeata. 
Jäänlähdön aikaan toukokuun 20 päivän tienoilla allas on jo keskimäärin tasolla 149,00 
m, joten tavoitetasoa ei ole ollut tarpeellista sopia. Kesänaikainen vednkorkeuden 
vaihtelu on yleensä vähäistä, keskimäärin vain muutaman desimetrin luokkaa. Ns. 
luonnontilaan palautettua vedenkorkeutta järvelle ei lasketa, mutta todennäköisesti 
luontainen vaihtelu olisi vallitsevaa suurempi. 

2.3.1 Yleistietoja altaasta 

HW luonnontilaisena 
NW luonnontilaisena 
Rantaviivan korkeus luonnontilaisena 

HW säännösteltynä 
NW säännösteltynä 
NW säännösteltynä kesällä 
Suurin sallittu säännöstelyväli 
Suurin sallittu säännöstelyväli kesällä 

Pinta-ala säännöstelyn ylärajalla 
Pinta-ala rantaviivan korkeudella 
Pinta-ala säännöstelyn alarajalla 
Rantaviivan pituus säännöstelyn ylärajalla 

Säännöstely alkoi 

2.3.2. Kunnostamistilanne ja kustannukset 

Kantoja raivattu konetyönä 
ja rantoja puhdistettu käsityönä 
eli yhteensä 

Veneenpitopaikkoja rakennettu 
Kustannukset tähän mennessä yhteensä 

n. 41 ranta-km 
53 ranta-km 
n. 95 ranta-km 
(90 ha) 

NN+148,78 m 
NN+146,40m 
NN+146,70m 

NN+149,38 m 
NN+145,00m 
NN+147,50m 
4,38m 
1,88 m 

11,9 km2 
9 4 km2 ' 7 51an2 ' 64km 

1957 /1.1.1961 

2 kpl (25 venep.) 

0,435 milj.mk 

0,350 11 

0,785 milj.mk 

Iso-Pyhäntäjärven kunnostaminen saatettiin raivausten osalta loppuun keväällä 1991. 
Työ voitiin tehdä suurelta osin kuivatyönä siten, että kevättulvan mentyä järvi juok-
sutettiin uudestaan alemmalle tasolle. Rantojen puhdistamista käsityönä voidaan joutua 
tulevaisuudessa vielä tekemään, mutta muutoin voidaan katsoa työn olevan päätök-
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sessä. Kustannuksista vastasi Kavy noin 75 %:n osuudella, säännöstelijä Kainuun Valo 
Oy:n osuus oli 20 % sekä Ristijärven kunnan noin 5 %. 

2.4 Ontojärvi 

Ontojärveä säännöstellään sekä ylös- että alaspäin. Säännöstelyn yläraja on vuoden 
1943 tulvahuipun tasolla, mutta alaraja noin 1,4 m aliveden alapuolella. Järvi nousee 
keväisin kohtuullisen nopeasti ja ns. vesiliikenteen vaatima alaraja NN+ 156,00 m 
saavutetaan hyvissä ajoin ennen jäiden lähtöä sekä käytännössä voimassa oleva 
kesäalarajak:in jo keskimäärin jäiden lähtiessä. Kesän tavoitealarajaa ei ole voitu kaikki-
na aikoina pitää. Toisaalta se on asetettu kesäkuun 15. ja heinäkuun 15. päivän välisellä 
ajalla turhankin ylös, koska ranta-asukkaat eivät halua allasta aivan täyteen. Ontojärven 
luvanmukainen syyskynnöt huomioon ottava yläraja vaihtelee virkistyskäyttökaudella 
0,6 m ja samaa luokkaa keskimäärin vaihtelee myöskin säännöstelty vedenkorkeus. 
Liitteenä olevasta säännöstelyrajoja ja vedenkorkeuksia kuvaavasta piirroksesta voi-
daan todeta, että kesäkuun alusta vuoden loppuun Ontojärven vesipinnan muutos on 
luonnonmukainen, mutta runsaan metrin sitä korkeammalla tasolla. Ontojärven veden-
pintaa on aikanaan laskettu ja säännöstelyn myötä nousseet vedenkorkeudet ovat ai-
heuttaneet sen, että järven jo asettuneet rannat ovat alkaneet vyöryä. 

2.4.1 Yleistietoja altaasta 

HW luonnontilassa 
NW luonnontilassa 
Metsänkasvun alaraja luonnontilassa 
Rantaviivan korkeus luonnontilassa 

HW säännösteltynä 
NW säännösteltynä 
NW säännösteltynä kesällä (käytännössä) 

Suurin sallittu säännöstelyväli 
Suurin sallittu säännöstelyväli kesällä 

Pinta-ala säänncöstelyn ylärajalla 
Pinta-ala rantaviivan korkeudella 
Pinta-ala säännöstelyn alarajalla 
Rantaviivan pituus säännöstelyn ylärajalla 

Säännöstely alkoi 
Vedenpinnan tavoitetaso kesällä 
kulloisestakin sään.ylärajasta 

NN+159,45 m 
NN+156,38 m 
NN+158,50m 
NN+157,75 m 

NN+159,40 m 
NN+155,00m 
NN+157,50m 

4,40m 
1,90m 

114,81cm2 
100,9 km2 
73,5 km2 
334km 

1951/20.3.1961 

0,2m 



2.4.2 Kunnostamistilanne ja kustannukset 

Kantoja raivattukonetyönä 
Uudelleen käsitelty 
Rantoja suojattuna 
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Rantojen suojaukseen liittyvä suistekokeilu 
Kalastuspaikkojen koepuhdistus 
Veneenpitopaikkoja rakennettu 
Kunnostamisen kustannukset yhteensä 

LIITE 1n 

n. 310 ranta-km (1100 ha) 
n. 65 ranta-km yht. 4,278 milj.mk: 
0.350 ranta-km 0,100 11 

n. 0,750 ranta-km 0,185 11 

8 paikkaa 0,034 11 

2 kpl (35 venep.) 0,193 11 

4,790 11 

Ontojärven kunnostaminen on lähes valmis. Kannot on raivattu vain vähäisiä aivan pe-
hmeitä ranta-alueita lukuun ottamatta. Lisäksi eräille alueille on jäänyt kapealle 
vyöhykkeelle kantoja, kun veden nousu on estänyt raivauksen. Viimeksi mainitut alueet 
kannattanee vielä puhdistaa kevyellä kalustolla. Miestyönä suoritettava puuroskan 
keräys joudutaan ehkä joskus uusimaan. Kalastuspaikkojen puhdistus osoitti, ettei 
puhdistettavaa ole. Rantojen suojaamista joko kiviaineksella tai suisteilla jouduttaneen 
tulevaisuudessa jonkin verran tekemään. Veneenpitopaikkojen kunnossapidon on sovit-
tu kuuluuvan Kuhmon kaupungille. Välitöntä lisärakentamisen tarvetta ei ole. Vesi-
liikenteeseen liittyen järvelle merkitään tulevaisuudessa venereittejä, kun uiton loputtua 
ei uittoväyliä enää merkitä. Tähän astiset kunnostuskustannukset jakautuvat likimäärin 
Kavy 35 % ja säännöstelijät eli Yhtyneet Paperitehtaat Oy ja OJO yhteensä 65 %. 

2.5. Sotkamonjärvet 
Sotkamonjärvien säännöstely käsittää tavallaan kaksi eri allasta, joista ylempi, Kiimas-
järven, Kaitainjärven, Pirttijärven, Kiantojärven ja Sapsojärven muodostama allas 
laskee Tenetinvirran kautta alempana olevaan altaaseen, jonka muodostavat Nuasjärvi 
ja Rehjänselkä. Molemmilla altaan osilla on kevättulvat leikattu ja heinäkuun alusta 
vuoden loppuun vallinnut vedenkorkeus noudattelee luonnonmukaista. Säännöstellyt 
vedenkorkeudet ovat järven muun käytön kannalta suhteellisen hyvät, eikä sään-
nöstelyyn liittyviä kunnostustöitä ole järvellä tehty. Kavyn ja kuntien yhteishankkeina 
on toteutettu normaalia vesistön käyttöä edistäviä hankkeita, mm. Sotkamon venesa-
tama. Oulujoki Oy ja merenkulkuhallitus rakensivat yhteistyönä 

veneilyviitoituksen Kajaanin ja Sotkamon välille. Viitoituksen kunnossapidosta vastaa 
merenkulkuhallitus. 

2.6 Oulujärvi 

Oulujärveä säännöstellään alaspäin. Säännöstelyn yläraja 123,20 on 1,0 m vuoden 1899 
huipputulvaa (124,20) alempana ja alaraja 120,50 on 1,2 m luonnontilaista alivettä 
(121,70) alempana. Järven vesipinta nousee keväisin luonnontilaista myöhemmin. 
Laivaliikennekorkeus (kesäalaraja) saavutetaan yleensä kuitenkin jo toukokuun 
alkupäivinä eli hyvissä ajoin ennen jäiden lähtöä, joka tapahtuu yleensä toukokuun 20. 
päivän jälkeen. Virkistyskäytön kannalta tavoiteltavaksi tasoksi on todettu ve-
denkorkeus 122,50 m. Se saavutetaan yleensä vasta kesäkuun lopulla. Järven virki-
styskäyttökaudella vedenkorkeuden vaihtelu on selvästi pienempi kuin luonnontilassa. 
Säännöstely on vaikuttanut mm siten, että luonnontilan aikainen ns. harjurantojen voi-
makas vyöryminen on suurelta osin pysähtynyt tai hidastunut. Toisaalta eroosion 
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pysähtyminen on edesauttanut veden ravinnepitoisuuden kasvusta aiheutuvaa kasvil-
lisuuden lisääntymistä etenkin järven itäpäässä. 

2.6.1 Yleistietoja altaasta 

HW luonnontilassa 
NWluonnonttilassa 
Metsänkasvun alaraja luonnotilassa 
Rantaviivan korkeus luonnontilassa 

HW säännösteltynä · 
NW säännösteltynä 
NW säännösteltynä kesällä 
Suurin sallittu säännöstelyväli 
Suurin sallittu säännöstelyväli kesällä 

Pinta-ala säännöstelyn ylärajalla 
Pinta-ala rantaviivan korkeudella 
Pinta-ala säännöstelyn alarajalla 
Rantaviivan pituus säännöstelyn ylärajalla 

Säännöstely alkoi 
Vedenpinnan tavoitetaso kesällä 

2.6.2 Kunnostamistilanne ja kustannukset 

Säännöstelyn vuoksi tehdyt kunnostamistoimenpiteet 

NN+124,20m 
NN+121,70 m 
NN+123,50m 
NN+122,70m 

NN+123,20m 
NN+120,50m 
NN+121,60m 
2,70m 
1,60m 

944km2 
928 km2 
778 km2 
920km 

1.11.1951 
NN+122,50 m 

Oulujärven säännöstely alkoi 1.11.1951 ns. väliaikaisen luvan nojalla. Luvassa määrätti-
in korvaukset maalle, rakennuksille ja rakenteille. Päätöksessä ei siis määrätty kor-
vauksia säännöstelystä johtuville erilaisille haitoille kuten esimerkiksi vesiliikenteelle, 
jonka poistaminen tai pienentäminen lienee ollut taloudellisessa mielessä merkittävin 
kunnostamisen aihe viime vuosina. Haittoja korvattiin säännöstelyn alkuvuosina 
sadoille rantatiloille. 

Ns. täydentävässä katselmustoimituksessa, josta PS VEO antoi päätöksen joulukuussa 
1974, KHO joulukuussa 1976 ja VYO helmikuussa 1982, tutkittiin kaikki korvaamatta 
jääneet haitat ja niistä määrättiin korvaukset tai toimenpiteet. Lisäksi KHOn päätöksen 
perusteella rakennettiin muutamia venesatamia ja veneenpitopaikkoja omina vesi-
oikeudellisina hankkeinaan. Nämä säännöstelystä johtuvat viranomaisten määräämät 
hankkeet valmistuivat vuosikymmenen vaihteessa 1970-80 eli noin kymmenen vuotta 
sitten. 

Oulu järven säännöstelystä aiheutuvat haitat ja niistä määrätyt_ toimenpiteet on siis kor-
vattu ja toteutettu vastaamaan tämän hetken vaatimuksia. 

Yleisen tarpeen vaatimat kunnostustoimenpitteet 

Pääasiassa Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta on järvelle tehty lukuisia vene- ja 
kalasatamia. 
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3 YHTEENVETO 
Kianta- Vuokki- ja Ontojärven kunnostushankkeet ovat käytännössä valmiit. Eroosio-
rantojen suojaukset jatkuvat kuitenkin vielä kaikilla järvillä ja turvelauttojen poisto 
Vuokkijärvellä. Sotkamonjärvillä säännöstellyt vedenkorkeudet ovat myös järven 
muiden käyttäjien kannalta hyvät, eikä varsinaista kunnostustarvetta näillä järvillä ole. 
Vesistön muun käytön edistämishankkeiden osalta tullaan Sotkamonjärvienkin tilanne 
kuitenkin tarkastamaan lähivuosina. 

Oulujärvellä säännöstelyn lupakäsittely on muista järvistä poiketen päättynyt vasta 
70-luvun puolivälin jälkeen, jolloin järven virkistyskäyttö oli jo runsasta. Nykyisin Ou-
lujärven kunnostustarve liittyy lähinnä matalien rantojen kasvittumisen estämiseen ja 
veneliikenteen edistämiseen. Oulujärven säännöstelyluvan lopputarkastuksen ollessa 
kesken, ei varsinaista kunnostussuunnittelua ole vielä käynnistetty. Kunnostussuunnit-
telu alkaa kuitenkin lopputarkastuksesta annetun vesioikeuden päätöksen saatua lainvo-
iman vesiylioikeuden ratkaistua päätöksestä tehdyt valitukset. 



LIITE 2. RANTAJÄRJESTELMÄT JA KOEALUEET 

~"'O VAALA 

KASVILLISUUDEN POISTOKOKEET 

1 Koutaniemi, Pyykkölä 
2 Paltaniemi, Sutela 
3 Paltaniemi, Kiviniemi 
4 Manamansalo, Harju 

RANTAJÄRJESTELMÄT 

A Manamansalo, Kopolanniemi - Puronranta (Ahvenkaarre) 
B Manamansalo, Teeriniemi - Lehmilahti (Pantion törmä) 
C Manamansalo, Martinlahti 
D Manamansalo, Soiluanniemi - Paljakka - Nurmen-

niemi (Rytölahti) 
E Koutaniemi, (Pyykkölä) 
F Paltaniemi, (Sutela, Kiviniemi) 

Arjänselkä 

OOo 

Q ! 1 ~5 
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LIITE 3. KASVILAJIEN STRATEGIAPIIRTEET JA STRATEGIAN MÄÄRITYS. 

Primaaristrategioita luonneh- Lajin primaaristrategioita luonneh-
tivien piirteiden lukumäärä tivien piirteiden suhteelliset osuudet 

LAJI C* S* R* C s R 
Achillea millefolium 5 1 2 0,625 0,125 0,250 
Achillea ptannica 5 1 2 0,625 0,125 0,250 
Agrostis canina 4 3 1 0,500 0,375 0,125 
Agrostis capillaris 4 3 1 0,500 0,375 0,125 
Agrostis gigantea 4 4 4 0,333 0,333 0,333 
Agrostis stolonifera 2 1 0 0,667 0,333 0,000 
Alisma plantago-aquatica 8 0 1 0,889 0,000 0,111 
Alnus incana 8 7 0 0,533 0,467 0,000 
Alopecurusaequalis 0 3 3 0,000 0,500 0,500 
Andromeda polifolia 0 5 0 0,000 1,000 0,000 
Angelica sylvestris 6 1 1 0,750 0,125 0,125 
Betula pubescens 9 5 0 0,643 0,357 0,000 
Bidens tripartiata 0 0 4 0,000 0,000 1,000 
Calamagrostis canescens 2 1 1 0,500 0,250 0,250 
Calamagrostis epigeijos 2 1 1 0,500 0,250 0,250 
Calamagrostis purpurea 2 1 1 0,500 0,250 0,250 
Calamagrostis stricta 2 1 1 0,500 0,250 0,250 
Callitriche cophocarpa 3 1 2 0,500 0,167 0,333 
Callitriche palustris 0 1 6 0,000 0,143 0,857 
Calluna vulgaris 5 8 0 0,385 0,615 0,000 
Caltha palustris 6 2 0 0,750 0,250 0,000 
Cardamine pratensis 2 0 1 0,667 0,000 0,333 
Carex acuta 3 1 3 0,429 0,143 0,429 
Carex aquatilis 5 2 1 0,625 0,250 0,125 
Carex canescens 4 2 1 0,571 0,286 0,143 
Carex elata subsp. omskiana 4 2 1 0,571 0,286 0,143 
Carex lasiocarpa 8 4 3 0,533 0,267 0,200 
Carex nigra subsp. juncella 4 1 0 0,800 0,200 0,000 
Carex nigra subsp. nigra 4 2 0 0,667 0,333 0,000 
Carex panicea 2 2 0 0,500 0,500 0,000 
Carex rostrata 8 1 3 0,667 0,083 0,250 
Carex serotina 8 0 2 0,800 0,000 0,200 
Carex vesicaria 5 2 0 0,714 0,286 0,000 
Cerastium fontanum subsp. vulg. 5 0 2 0,714 0,000 0,286 
Cicuta virosa 6 4 0 0,600 0,400 0,000 
Cirsium palustre 5 0 0 1,000 0,000 0,000 
Crassula aguatica 0 3 9 0,000 0,250 0,750 
Dactylis glomerata 5 1 0 0,833 0,167 0,000 
Deschampsia caespitosa 5 2 0 0,714 0,286 0,000 
Deschampsia flexuosa 4 1 0 0,800 0,200 0,000 
Drosera sp. 2 4 3 0,222 0,444 0,333 
Elatine hydropiper 0 0 6 0,000 0,000 1,000 
Elatine sp. 0 0 6 0,000 0,000 1,000 
Elatine triandra 0 0 6 0,000 0,000 1,000 
Eleocharis acicularis 1 3 2 0,167 0,500 0,333 
Eleocharis palustris 4 3 1 0,500 0,375 0,125 
Elymus repens 5 2 0 0,714 0,286 0,000 
Empetrum sp. 0 9 1 0,000 0,900 0,100 
Epilobium angustifolium 4 0 2 0,667 0,000 0,333 
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Primaaristrategioita luonneh- Lajin primaaristrategioita lonneh-
tivien piirteiden lukumäärä tivien piirteiden suhteelliset osuudet 

LAJI C* S* R* C s R 
Epilobium palusre 4 0 3 0,571 0,000 0,429 
Equisetum arvense 4 2 1 0,571 0,286 0,143 
Equisetum fluviatile 4 2 1 0,571 0,286 0,143 
Eriophorum angustifolium 5 2 0 0,714 0,286 0,000 
Filipendula ulmaria 8 2 0 0,800 0,200 0,000 
Frangula alnus 6 2 0 0,750 0,250 0,000 
Galeopsis sp. 0 0 8 0,000 0,000 1,000 
Galium palustre 3 3 3 0,333 0,333 0,333 
Glyceria fluitans 4 2 1 0,571 0,286 0,143 
Gnaphalium uliginosum 0 0 6 0,000 0,000 1,000 
Hieracium sp. 4 1 1 0,667 0,167 0,167 
Hieracium umbellatum 6 3 0 0,667 0,333 0,000 
Hippuris vulgaris 4 4 0 0,500 0,500 0,000 
Isoetes echinospora 0 1 1 0,000 0,500 0,500 
Isoetes lacustris 0 5 0 0,000 1,000 0,000 
Juncus alpinoarticulatus 5 3 2 0,500 0,300 0,200 
Juncus bufonius 0 1 7 0,000 0,125 0,875 
Juncus bulbosus 3 5 1 0,333 0,556 0,111 
Juncus filiformis 4 1 3 0,500 0,125 0,375 
Lemnaminor 4 0 1 0,800 0,000 0,200 
Leontcxlon autumnalis 5 1 1 0,714 0,143 0,143 
Lobelia dortmanna 0 4 1 0,000 0,800 0,200 
Luzula multiflora subsp. frigida 5 2 2 0,556 0,222 0,222 
L ysimachia thyrsiflora 6 0 3 0,667 0,000 0,333 
Lysimachia vulgaris 6 0 3 0,667 0,000 0,333 
Lythrum salicaria 5 0 3 0,625 0,000 0,375 
Melampyrum pratense 0 0 6 0,000 0,000 1,000 
Mentha arvensis 2 0 1 0,667 0,000 0,333 
Menyanthes trifoliata 5 0 2 0,714 0,000 0,286 
Molinia caerulea 6 3 0 0,667 0,333 0,000 
Myosotis laxa subsp. caespitosa 0 0 6 0,000 0,000 1,000 
Myriophyllum spicatum 6 0 3 0,667 0,000 0,333 
Myriophyllum verticillatum 2 2 3 0,286 0,286 0,429 
Nitella sp. 3 3 2 0,375 0,375 0,250 
Nuphar lutea 6 2 0 0,750 0,250 0,000 
Nymphea candida 6 2 0 0,750 0,250 0,000 
Pedicularis palustris 1 0 5 0,167 0,000 0,833 
Peucedanum palustre 4 0 3 0,571 0,000 0,429 
Phalaris arundinacea 4 1 1 0,667 0,167 0,167 
Phleum pratense 4 0 2 0,667 0,000 0,333 
Phragmites australis 6 5 0 0,545 0,455 0,000 
Pinus sylvestris 3 7 0 0,300 _ 0,700 0,000 
Poa palustris 2 1 1 0,500 0,250 0,250 
Poa pratensis 5 2 1 0,625 0,250 0,125 
Polygonum amphibium 5 4 0 0,556 0,444 0,000 
Polygonum lapathifolium 2 0 5 0,286 0,000 0,714 
Potamogeton alpinus 2 1 0 0,667 0,333 0,000 
Potamogeton berchtoldii 4 1 3 0,500 0,125 0,375 
Potamogeton gramineus 5 1 1 0,714 0,143 0,143 
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Primaaristrategiaita luanneh- Lajin primaaristrategiaita luanneh-
tivien piirteiden lukumäärä tivien piirteiden suhteelliset osuudet 

LAJI C* S* R* C s R 
Patamogetan natans 6 3 0 0,667 0,333 0,000 
Patamogetun perfaliatus 6 0 2 0,750 0,000 0,250 
Patentilla narvegiga 1 0 7 0,125 0,000 0,875 
Patentilla palustris 6 0 0 1,000 0,000 0,000 
Ranunculus peltatus 2 1 2 0,400 0,200 0,400 
Ranunculus repens 5 1 0 0,833 0,167 0,000 
Ranunculus reptans 0 4 6 0,000 0,400 0,600 
Rhinanthus minor 0 0 8 0,000 0,000 1,000 
Rorippa palustris 1 0 5 0,167 0,000 0,833 
Rumex acetasa 6 0 1 0,857 0,000 0,143 
Rumex acetasella 6 0 1 0,857 0,000 0,143 
Rumex aquaticus 6 1 0 0,857 0,143 0,000 
Sagittaria sp. 5 0 3 0,625 0,000 0,375 
Salix lappanum 5 4 0 0,556 0,444 0,000 
Salix phylicifolia 5 4 0 0,556 0,444 0,000 
Schoenoplectus lacustris 5 3 1 0,556 0,333 0,111 
Scutellaria calericulata 3 2 1 0,500 0,333 0,167 
Selaginella selaginaides 2 4 2 0,250 0,500 0,250 
Sarbus aucuparia 7 3 0 0,700 0,300 0,000 
Sparganium ang. x gram. 5 1 0 0,833 0,167 0,000 
Sparganium emersum 5 1 0 0,833 0,167 0,000 
Sparganium sp. 5 1 0 0,833 0,167 0,000 
Stellaria palustris 4 2 1 0,571 0,286 0,143 
Subularia aquatica 0 3 2 0,000 0,600 0,400 
Taraxacum sp. 5 1 2 0,625 0,125 0,250 
Trientalis europaea 6 1 1 0,750 0,125 0,125 
Trifolium repens 4 3 1 0,500 0,375 0,125 
Tussilago farfara 4 4 1 0,444 0,444 0,111 
Utricularia intermedia 1 3 0 0,250 0,750 0,000 
Utricularia minar 1 3 0 0,250 0,750 0,000 
Utricularia vulgaris 1 3 0 0,250 0,750 0,000 
V accinium uliginasum 7 2 0 0,778 0,222 0,000 
Vaccinium vitis-idaea 4 5 0 0,444 0,556 0,000 
Veronica scutellata 4 0 2 0,667 0,000 0,333 
Vicia cracca 4 1 3 0,500 0,125 0,375 
Viala palustris 4 0 2 0,667 0,000 0,333 
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PRIMAARISTRATEGIOTA LUONNEHTIVIA PIIRTEITÄ GRIME YM. (1988) MUKAAN. 

(1) Morfologia 
l.Elomuoto 

2. Verson morfologia 

3. Lehden muoto 

4. Lehvästö 

(II) Elinkiertohistoria 

5. Vakiintuneen vai-
heen pysyvyys 

6. Juurten pysyvyys 

7. Lehtien fonologia 

8. Kukkimisen fonologia 
(sanikkaisilla iti-
öiden tuotannon) 

9. Kukkimisen 
frekvenssi 

10. Siemeniin käytetyn 
tuotannon vuosit-
tainen osuus 

11. 'Talvehtiminen' 

12. Tavallisimmat 
lisääntymis-
strategiat (1 

(III) Fysiologia 

13. Keskimääräinen 
potentiaalinen 
RGR 

14. Reagointi resurs-
sien vähenemiseen 

15. Fotosynteesija 
mineraaliravin-
teiden otto 

C - strategia 

Ruohovartinen, 
varpu, puu 

Peittävä lehvästö. 
Voimakas levittäytymi-
nen maanpinnan ala- ja 
yläpuolella 

Isokokoinen, usein 
mesofyyttinen 

Alaspäin vähenevä, 
yksikerroksinen 

Pitkä tai suhteel-
lisen lyhyt 

Suhteellisen lyhyt 

Hyvin voimakas lehtien 
tuotannon huippu, joka 
on samanaikainen poten-
tiaalisen tuottavuuden 
maksimin kanssa 

Kukat tuotetaan poten-
tiaalisen tuotannon 
maksimin jälkeen 
(harvemmin ennen) 

Vakiintuneet kasvit 
kukkivat usein joka 
vuosi 

Pieni 

Leposilmutja siemenet 

V,S,Bs,W 

Korkea 

Nopeita morfogeneet-
tisiä vaikutuksia leh-
tien ja juurten jakau-
tumisessa 

V oimakkan kausittaista 
samanaikaista pitkän 
kasvukauden kanssa 

S - strategia 

Jäkälä, sammal, 
ruohovartinen,varpu, 
puu 

Paljon erilaisia 
kasvu tapoja 

Usein pieni tai nahkea 
tai neulasmainen 

Usein monikerroksinen; 
jos yksikerroksinen ei 
nopeasti alaspäin 
vähenevä 

Pitkä - hyvin pitkä 

Pitkä 

Ikivihreät lehdet, vaih-
televa lehtien tuotanto 

Ei selvää yhteyttä 
kukkimisen ja kasvu-
kauden ajankohdan 
välillä 

Vaihteleva kukkiminen 
pitkän elinkierron 
aikana 

Pieni 

Stressiä sietävät leh-
det ja juuret 

V,W,Bj 

Matala 

Morfogeneettiset muu-
tokset hitaita ja 
vähäisiä 

Opportunisista, usein 
kasvusta riippumatonta 

R - strategia 

Ruohovartinen, 
sammal 

Pieni koko, lateraali 
levittäytyminen 
vähäistä 

Erilaisia, usein 
mesofyyttisiä 

Erilaisia 

Hyvin lyhyt 

Lyhyt 

Lyhyt tuotantovaihe 
korkean potentiaalisen 
tuotannon aikana 

Kukat tuotetaan elin-
kierron varhaisessa 
vaiheessa 

Kukkimisfrekvenssi 
on hyvin korkea 

Suuri 

Siemenet 

S,W,Bs 

Korkea 

Nopea kasvun rajoit-
taminen, resurssien 
siirto kukkimiseen 

Opportunistista, saman-
aikaista kasvun kanssa 



16. Fotosynteesin, mi-
neraalien oton ja 
solukon kestävyyden 
mukautuminen läm-
pötilan, valon ja 
veden saannin kau-
sittaiseen vaihte-
luun 

17. Fotosynteesin tuot-
teiden ja mineraali 
ravinteiden varas-
tointi 

(IV) Sekalaista 

18. Karikkeen tuotto 

19. Maittavuus eri-
koistumattomille 
kasvinsyöjille 

20. DNA:n määrä 

C - strategia 

Heikosti kehittynyt 

Useimmat fotosynteesin 
tuottet ja mineraalira-
vinteet sidotaan kasva-
vaan rakenteeseen, mutta 
osa varastoidaan ja sen 
varassa aloitetaan seu-
raava kasvukausi 

Runsasta, ei yleensä 
jatkuvaa 

Vaihtelee 

Usein pieni 
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S - strategia 

Vahvasti kehittynyt 

V arastosysteemejä leh-
dissä ja versossa tai 
molemmissa 

Niukkaa mutta usein 
jatkuvaa 

Vähäinen 

Vaihtelee 

LIITE 3/5 

R - strategia 

Heikosti kehittynyt 

Rajoittuu siemeniin 

Niukka, ei yleensä 
jatkuvaa 

Vaihtelee, usein 
korkea 

Pieni - hyvin pieni 

1) Lisääntymisstrategiat: V= kasvullinen levittäytyminen, S = kausittainen lisääntyminen, Bs = pysyvä siemen-
tai itiöpankki, Bj = pysyvä kanta nuoria yksiloitä, W = runsaasti laajalle leviäviä siemeniä tai itiöitä. 

Murphy ym. (1990) vesikasveille käyttämät primaaristrategioille ominaiset piirteet. 

Strategia 

R - strategia 

S - strategia 

C - strategia 

Ilmeneminen 

Yksivuotinen, runsas siementuotanto 
Kasvullinen lisääntyminen (kloonit) 
Runsas silmujen ja lisääntymisosien tuotto 
Nopea kasvu/ aikainen lisääntyminen 

CAM (Crassulean Acid Metabolism) 
COi :n otto sedimentistä tai vedestä 
Korkea juuri : verso suhde 
Monivuotinen tai ikivihreä 
Hidas biomassan 'tumover' 

Suuri biomassa 
HC03 :n hyväksikäyttö (uposkasveilla) 
COi :n otto ilmasta (kellulehtisillä ja ilmaversoisilla) 
Lehvästön muodostus (nopeasti kohoava yksikerroksinen) 
Kaksivuotinen tai lyhytikäinen monivuotinen 
Nopea biomassan 'turnover' 
Pieni juuri : verso suhde 
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LIITE 4/1 
LIITE 4. MAISEMANHOIDON MALLISUUNNITELMA. 
PANTIONNIEMI. RANTALINJAUS. 1:20 000. 

C 

'P 

.c, 

.••. 1/,-·.· 4 
#tffl 

Kaivualue 

Täyttöalut1 
(niemi• saaret) 

Suuret irtokivet 



79 
LIITE 4/2 

PANTIONNIEMI. RANNAN MAASTON MUOTOILU JA MAISEMAAN SOPEUTTAMINEN. 
1:20 000. 

LUONTOAIHE 

Saar~t 
• kivi- ja moreeniaineksesta 

rakennetaan pieniä luoto-
ja osoittamaan sataman 
sijainti 

• 1 uodoi l le istutetaan 
harmaaleppää ja 
mäntyä 

LUONTOAIHE 

Uimaranta 
• rantav~te-en sijoitetaan 

suuria kiviä aurinko-
ja oleskelupaikoiksi 

() 
l!J Kaare-sjärvffl sw 
{I • Pantioniemeö jatketaan 

A,_.....--:;;..-,., koitlise«1 .,.,,,r_,.r,,.--

Venesatama 

• rantatasant~lle sijoite-
taan kivi lohkar~ita 

• t önnä verhot aan luon -
nonkivillä 

• kivi~n väle-ihin istute1aan 
pajua ja harmaaleppää 

• törmän yläosa m~tsi-
t~töän männylla 

• nie-meö jatk".taan .optist1sti 
sijoittamalla luiskan jaU~~k-
si veteen kivilohkareita 

• luiskan pääll~ ja luiskoa.rll 
istutetaan harmaal~piJ~ .. 
pajua ja mäntyä 
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MARTINLAHTI. RANTALINJAUS. 1:20 000. 

Seutukaavan mukainen 
rm - a luee-n raja 

Se,utukaavan mukainen 
ra- alue-~n raja 

Kaivualu~ 

#:t#: Täyttöalu~ 
( niemet ja kaarto) 
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LIITE 4/4 

MARTINLAHTI. RANNAN MAASTON MUOTOILU JA MAISEMAAN SOPEUTTAMINEN. 
1:20 000. 

RAKENNETTU 

Uimaranta 
• hoidetaan hiekkarantana 
• rannalle voidaan sijoittaa 

suuria kiviä oleskelua 
varten 

• nie-meö jatketaan koilliseen 
• törmän juuri t~taan kivi-

ve-rhou ks~lla 
• rantatasanteelle sijoitetaan 

suuria luonnonkiviä 
• ylärinne- metsitetään män-

nyllä 
• alaosaan istutetaan har-

maale-ppää ja pajua, ran-
tatasant~le heinäkasv~ja 

Luhtaranta 

Niitty ranta 

rantatasanteell~ k~hit~-
tään luhtaranta 

• hoidetaan avoimena 
rantaniittynä 
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AHVENKAARRE. RANTALINJAUS. 1:20 000. 

() 

Kaivualu~ 

mffl: Täyttöalu~ 
• täyttöalue~t 

muotoillaan 
kaarroiksi 
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AHVENKAARRE. RANNAN MAASTON MUOTOILU JA MAISEMAAN 
SOPEUTTAMINEN. 1:20 000. 

LUONTOAIHE 

• aluetta kehitetään 
luhtarantana 

Niittyranta 

LIITE 4/6 

• hoidetaan maatilojM 
avoimina niittyinä 

Ojien suut @ @ 
• avataan ja muoto Haan 

pienveneuomiksi 
• täyttöalueet muotoillaan 

kaarroiksi, joita tuetaan 
tarvittaessa kivimateri-
aalilla ' 

• kivien väleihin tarvitta-
~ssa pajupistokasistutus 
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RYTÖLAHTI. RANTALINJAUS. 1:20 000. 

Venesatama 

Leirintäalue 

Uusi t i~lin·aus 

Kaivualue-

:f+tffl Täyttöalue-
( nieme-t ja kaarrot) 
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RYTÖLAHTI. RANNAN MAASTON MUOTOILU JA MAISEMAAN SOPEUTTAMINEN. 
1:20 000. 

Luhtaranta 
• Uimarannan pohjoispuolel-

le kehitetään kapea 
luhtaranta 

RAKENNETTU 

Uimaranta 
• hoidetaan 

hiekkar 

Ojien suut 
• muotoillaan jolla- ym. 

leirintäalueen veneuomiksi 
• uimarannan reunaan si-

joitetaan suuria irtokiviä 
C) 

KUL TTUURIAIHE 

Niittyranta 
• hoidetaan avoimeina 

niittynä 

Piskosentörmä 
• törmäö jatketaan etelään 
• törmö verhotaan luonnon-

kivillä 
• juuren kivien väleihin pa-

juistutus, yläosaan män-
tymetsitys 



86 
LIITE 4/9 

HIETAPERÄ. RANTALINJAUS. 1:20 000. 

1 U Suistealue 

:.fW Täyttöalue 
- ltkonkallio liitetään 

niemenä mais~maan 
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HIETAPERÄ. RANNAN MAASTON MUOTOILU JA MAISEMAAN SOPEUTTAMINEN. 
1:20 000. 

ltkonkallion 
• rakennetaan niemeksi 
• törmät verhotaan luonnon-

kivillä 
• kiviein väleiihin istutetaan 

harmaaleppäö ja pajua 
• nie-mi metsite-tään män-

nyllä 

• tormän juuri tuetaan ki-
visellä moreenilla 

• rantatasante-ellei sijoitetaan 
suuria kiviä 

• kivien suojaan istutetaan 
heinä kasveja 

• törmän juuree-n ja alaluis-
kaan istutetaan pajupis-
tokkaita 

• törmän yläosa metsitetään 
männyllä 

Suiste,,alu~ 
• törmän juur~ta alkaviin 

suist~isiin sijoit~taan mo-
n~nkokoista kiviainesta 

• suurte-n kivien suojaan ja 
suist~ suojapuol~ll~ is-
tute-taan heinäkasv~ja 
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