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Kuka on Jarno Turunen?

• Koulutus: FM (Jyväskylän yliopisto, 
vesistötieteet 2013), FT (Oulun 
yliopisto 2018, virtavesiekologia, 
kunnostukset, maankäyttö)

• Työ: 2013-2019 (Suomen 
ympäristökeskus)

• 2019 →  Lapin ELY-keskus (Oulu), 
Kalastusbiologi

• Kunnostuksiin liittyvä nykytyö:
• Kalataloudellisten kunnostusten 

edistäminen toimialueella (POP-
maa, Kainuu, Lappi)

• Kalatiestrategian toimeenpano: 
mm. kalatalousvelvoitteiden 
muutokset Iijoki/Kemijoki



Mikä virtavesi on?

”In every respect, the valley rules
the stream” – H.B.N Hynes (1975)

• Fluviaalinen geomorfologia: Uoma joka kerää 
pohja- ja pintaveden tietyltä alueelta (valuma-
alue) ja kuljettaa vettä ja sedimenttiä

• Virtavesi: veden kuljetus väylä ja valuma-
alueelta/uomasta erodoituvan sedimentin 
lajittelukone

• Valuma-alueen ominaispiirteet (kallio- ja 
maaperä, maaston muodot, kasvillisuus, valuma-
alueen koko) ja  alueen ilmasto määrittelevät 
veden määrän, laadun, virtaaman rytmin ja joen 
kuljettaman sedimentin laadun ja määrän

• Nämä tekijät luovat koko viitekehyksen sille 
minkälainen virtavesi on elinympäristönä ja 
millaiseksi uomarakenne muovautuu





Valuma-aluemittakaava: koko
• Valuma-alueen koko määrittelee virtaaman ja uoman koon

• Pääsääntöisesti lajimäärä kasvaa valuma-alueen koon kasvun kanssa

• Lajistot ovat kuitenkin erilaisia esim. purot vs suuret joet

• Valuma-alueen koolla ja lajimäärällä positiivinen suhde jo pienissä puroissa

• Suuremmissa uomissa enemmän resursseja ja ekologisia lokeroita, vakaampia elinympäristöjä 
(kuivuus ja jäätyminen häiriötekijöitä pienissä uomissa)
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Valuma-aluemittakaava: 
uoman hydromorfologia

• Uoman rakenne on seurausta valuma-alueen 
maastonmuodoista,veden määrästä, maaperän 
koostumuksesta (erityisesti sedimentin laadusta, 
soraa, lohkareita, hiekkaa, turvetta)

• ”Suora uoma” koski-suvanto vuorottelu, jyrkempi 
maastoprofiili, vähän sedimenttiä kuljettava joki

• Pudas/palmikkouoma, paljon soraa/hiekkaa 
kuljettava joki matalan korkokuvan alueilla

• Meanderoiva uoma, alavilla hiekka/savimailla

• Uomamorfologian vaihtelu luo elinympäristöjen 
monimuotoisuutta virtavesissä

• Ihmistoiminta voi vaikuttaa eroosion ja siten 
vaikuttaa uoman rakenteeseen (maankäyttö, 
padot, kanavointi/perkaus)



Valuma-aluemittakaava: geologia ja veden 
laatu
• Kallioperä ja maaperä vaikuttavat virtaveden vedenlaatuun

• Suomessa virtavesien tyypittelyssä kolme maaperäluokkaa
• Kangasmaat, turvemaat, savimaat

• Kangasmaat: kirkas tai vähähumuksinen vesi, neutraali happamuus, 
niukkaravinteinen (typpi/fosfori)

• Turvemaat: humuspitoinen (tumma) vesi, usein lievästi happamia, 
korkeammat ravinne- ja rautapitoisuudet verrattuna kangasmaiden jokiin

• Savimaat: Saven värjäämä vesi (voimakkuus vaihtelee), neutraaleja/lievästi 
emäksinen, luontaisesti korkeat ravinnepitoisuudet 

• Paikalliset geologiset poikkeamat: esim. kalkkivaikutus, mustaliuskealueet 
(happamuus) 



Turvemaat

Kangasmaat

Mykrä ym.  2009

Pohjaeläinkuvat: Janne Markkula

Vehanen ym.  2020



Valuma-aluemittakaava: 
järvisyys

• Järvet tasaavat merkittävästi virtaamavaihteluita → Vakaita 
elinympäristöjä

• Suuret järvet merkittäviä lämpövarastoja ja lämpöolosuhteiden 
tasaajia (Luusuakosket pysyvät usein talvellakin avoimena)

• Vaikuttavat vedenlaatuun (isoja laskeutusaltaita)

• Järvet tuottavat kasvi- ja eläinplanktonia → merkittävä 
ravintoresurssi koskien suodattajapohjaeläimille (simpukat, 
siivilä- ja rysäsirvikäs vesiperhoset jne.)

• Esim. puroissa raakkujen on havaittu esiintyvän pääsääntöisesti 
lampien tai järvien alapuolisilla puro-osuuksilla

• Luusuakosket usein selvästi ns. ”normaalia” tuottavampia 
elinympäristöjä (simpukka- ja vesiperhosbiomassat, kalojen kuten 
taimenen kasvu parempi)



Valuma-aluemittakaava: 
lähteisyys pienvesissä

• Voimakkaasti pohjavesivaikutteiset purot

• Tasainen virtaama ja viileä veden lämpötila 
(lämmin talvella, ei jäädy)

• Omaleimainen lähdepuroihin erikoistunut lajisto 
(kasvillisuus ja vesihyönteiset)

• Hyviä elinympäristöjä ja tuotantoalueita 
taimenelle

• Merkitys jokisysteemeissä: tärkeä lämpörefugia-
alueina (kuivat ja kuumat kesät)

• Pohjaveden purkautumisalueet taimenen 
kutupaikan valintaa ohjaavina tekijöinä



Tulvat, kuivuus ja jäätyminen 
luontaisina häriötekijöinä

• Tulvat liikkuttavat joen pohjasedimenttiä ja kiviä 
sekä repivät sammalkasvustoja ja jopa puita

• Kuivuus altistaa osan uomasta säännöllisesti 
ilmalle

• Uoman jäätyminen pohjaan, suppotuminen tai 
tulvan liikuttavat jäitä jotka kuluttavat joen pohjaa 
ja rantoja (tulviminen)

• Vaikka tekevät ns. tuhoa, niin ne ovat myös 
ekosysteemitason häriöitä, jotka luovat uusia 
elinympäristöjä ja mahdollistavat suuremman 
lajidiversiteetin kuin häiriöiltä vakaat 
elinympäristöt

• Keskimääräisen häiriön hypoteesi



Valuma-aluetekijät: Ydinviesti kunnostajalle

• Mieti aina ensin millainen kohde on luonnonolosuhteiltaan ja miltä osin se on 
muuttunut (vedenlaatu tai -määrä, uoman rakenne)

• Virtaveden luontaiset tekijät asettavat rajat kunnostuksille
• Ei kannata pyrkiä tekemään sellaista mitä valuma-alueen ominaisuudet eivät tue tai 

pysty ylläpitämään luontaisestikaan. Esim. Uoman mutkittelu ei ole 
kunnostuksellinen itseisarvo jos se ei ole geomorfologisesti uomalle tyypillistä

• Kaikki purot (esim. turvemaiden voimakkaasti humuksen värjäämät ja happamat 
purot) eivät ole olleet luontaisestikaan taimenparatiiseja eikä niistä sellaista 
välttämättä saa kunnostamalla (ekologisessa mielessä ei tarvettakaan)

• Geomorfologisten ominaisuuksien suhteen heikosti esim. taimenelle soveltuvat 
virtavedet (louhikkoinen, niukasti soraa, luontaiset vaellusesteet). Kalataloudellisen 
ja ekologisen kunnostuksen ristiriita?

• Virtavesien monimuotoisuus on rikkaus: kunnostuksilla ei kannata pyrkiä siihen, että 
kaikki virtavedet olisivat enemmän tai vähemmän samanlaisia



Paikalliset 
elinympäristötekijät: 
kosket/suvannot

• Koskien ja suvantojen lajisto erovat
merkittävästi toisistaan (esim. 
pohjaeläinlajiston ja vesikasvillisuuden 
osalta, mutta myös kaloilla erilaiset 
virrannopeus preferenssit

• Esim. kasvillisuuden osalta sammalet 
dominoivat usein koskissa kun taas 
putkilokasvit tyypillisesti runsaampi 
suvannoissa

• Suvantojen pohjasedimentti yleensä 
hienompaa ainesta kuin koskissa

• Suvantojen lajisto muistuttaa enemmän ns. 
järvilajistoa



Paikalliset 
elinympäristötekijät: 
kivien raekoko

• Pohjamateriaalin koon vaihtelu luo 
mikrohabitaatin vaihtelua

• Orgaaninen lieju, siltti/hiekka, sorat, 
lohkareet, kallio

• Pohjaeläindiversiteetti usein korkein 
keskikarkeilla kivillä/sorassa

• Sammalet vakailla (isoilla) kivillä

• Soraikoit lohikalojen kutualueita 
(taimen, lohi, harjus)

• ”Poikaskivikot”

• Eri raekokoluokkien sijoittuminen 
uomassa suhteessa virrannopeuteen

• Karkeimmat raekoot koskissa

• Paikallinen virrannopeuden vaihtelu 
luo hienomman mittakaavan vaihtelua 
raekoossa ja elinympäristöissä

• Hienon aineksen kertyminen kivien tai 
kynnysten luomaan hitaaseen 
virtaukseen, rantapoukamiin

• Kivet luovat syvyys ja 
virrannopeusvaihtelua koskiin



Taimenten asentopaikat koskissa



Esimerkkinä kutusoraikot
virtavesiympäristössä

• Kertaus: virtavesi on sedimentin lajittelukone

• Soran pysyvyydelle tietyssä paikassa on 
olennaista, että se on sellaisessa virtauksessa 
mikä luontaisesti voi ylläpitää soraikkoa
vuoden ympäri

• Liian hitaassa virtauksessa taas sora alkaa 
peittyä hienoon ainekseen (hiekka, 
liettyminen)

• Soraan kuteville kaloille ( esim. taimen) 
lisäksi tärkeää, että veden virtausta 
tunkeutuu soraan



Paikalliset 
elinympäristötekijät: puut

• Tärkeä osa metsäisten alueiden virtavesiä

• Uomaan kaatuneet puut luovat syvyys- ja 
virrannopeusvaihtelua virtavesiin (esim. pooleja taimenelle, 
vesitilavuutta kuivina kausina, talvehtimishabitaattia)

• Pidättävät tehokkaasti eloperäistä ainesta virrasta (palataan 
myöhemmin)

• Luo vaihtelua elinympäristön rakenteeseen (sedimentin 
kertyminen/eroosio puiden vaikutuksesta, uusien 
uomarakenteiden syntyminen)

• Suora ravintoresurssi tietyille (harvoille) pohjaeläimille

• Puu itsessään kasvualusta sienille, sammalille

• Puissa iso pinta-ala, paljon tuottavaa alaa leville (biofilmi, 
ottaa vedestä ravinteita ja hiiltä, puhtaampi vesi)



Paikalliset 
elinympäristötekijät:sammalet/muut 
kasvit

• Keskeinen elinympäristöelementti virtavesissämme (ei 
kuitenkaan aina luontaisestikaan runsas)

• Lähes poikkeuksetta lisää pohjaeläinten määrää ja 
lajidiversiteettiä

• Näkinsammalet (Fontinalis antipyretica / Fontinalis 
dalecarlica)

• Suojaa pohjaeläimille ja kaloille, kuten taimenen poikasille

• Pidättää lehtikariketta ja hienoa eloperäistä ainesta (tärkeä 
ravintoresurssi)

• Suojaelinympäristö tulvan ja kuivuuden häriöille
(pohjaeläinyhteisöt vakaampia)

• Myös tietyillä muilla kasveilla samankaltainen funktio (ärviät, 
vesikuusi, järvisätkin, vesitähti, vidat)



• Sammalten määrä lisää erityisesti päivänkorentojen,
koskikorentojen ja  vesiperhosten lajimäärää (EPT-lajit)

• Sammalten peittävyys muuttaa pohjaeläinyhteisön
koostumusta: enemmän hieno eloperäistä aineista
ja lehtikariketta syöviä lajeja mitä enemmän sammalta



Kytkeytyneisyys

• Kaikki virtavesien eliöyhteisöjen koostumuksen vaihtelu ei selity 
paikallisilla ympäristötekijöillä

• Jokisysteemin uomaverkostossa alueet ovat eri tavalla 
kytkeytyneitä toisiinsa

• Latvapurot enemmän eristyneitä

• Pääuomat vahvasti kytkeytyneitä

• Latvapurojen eliöyhteisöt vahvemmin paikallisten 
ympäristötekijöiden kontrolloimia

• Latvapurojen yhteisöt vaihtelevat purosta toiseen enemmän 
(satunnaisuus lajien levittätymisessä, paikalliset sukupuutot, 
paikalliset geologiset erot) kuin pääuomien

• Kytkeytyneillä pääuomien alueille lajeja levittäytyy (dispersaali) eri 
puolilta jokisysteemiä, vaikka alue ei olisi lajin ns. 
optimielinympäristöä

Brown, B. L., & Swan, C. L. (2010). Dendritic network structure 
constrains metacommunity properties in riverine ecosystems. Journal 
of Animal Ecology, 79, 571-580



Paikalliset elinympäristötekijät: ydinviesti 
kunnostajalle

• Virrannopeus ja syvyysvaihtelua lisäävät rakenteet (puut, kivet) luovat 
vaihtelua myös raekoon vaihtelussa ja mikrohabitaattia eri lajeille → Puut 
ja suuret kivet siis olennaisia kunnostusrakenteita

• Puu on olennainen osa virtavesien elinympäristöä ja niiden synnyssä → 
mieti tarkkaan häiritseekö uomassa jo olevat puut enemmän omaa 
esteettistä silmää vai onko ongelma kunnostuksen tai muiden tavoitteiden 
kannalta todellinen 

• Sammalet ovat avainlajeja → pyri vähentämään kunnostuksien 
aiheuttamaa vahinkoa kasvustoille mikäli kunnostus tehdään koneella tai 
jätä alueita joihin koneella ei kosketa (kolonisointi)

• Harkitse sammalten siirtoistutuksia
• Muista tässäkin luontaiset taustaominaisuudet!



Ekosysteemin toiminta: 
perustuontanto (päällyslevät, 
perifyton, kasvit)

• Sammalten ja putkilokasvien suora merkitys ravintoverkossa vähäinen

• Biofilmi (perifyton) on päällyslevistä (piilevät, viherlevät), sienistä ja 
bakteereista (mm. sinilevät), sokereista ja entsyymeistä muodostuva 
”kalvo” vedenalaisilla pinnoilla (kivet, puut, kasvit)

• Biofilmistä syntyy kivien liukkaus

• Biofilmi ottaa vedestä ja pinnalta ravinteita ja hiiltä (veden puhdistus)

• Useat pohjaeläimet laiduntavat biofilmiä (monet päivänkorennot, 
vesiperhoset, kotilot)

• Keskeinen ravintoresurssi → tuotantoa rajoittaa kuitenkin pienissä 
uomissa varjostus ja myös veden väri (humus, sameus), karuissa vesissä 
ravinteet



Ekosysteemin toiminta: valuma-
alueelta tulevan eloperäisen 
aineksen pidättyminen ja hajotus

• Tietyt suodattajapohjaeläimet (kuten mäkärät) käyttävät 
virran ajeessa kulkevaa hyvin hienoa eloperäistä ainesta

• Muuten eloperäisen aineksen tulee pidättyä 
uomarakenteisiin, jotta se on virtavesiekosysteemin käytössä

• Hitaan virtauksen alueet (rantapoukamat, kiven takuset), 
pyyrydöt, kivet ja kivikynnykset, sammalkasvustot ovat 
alueita joihin aines pidättyy tehokkaasti

• Tätä ravintoresurssia käyttävät keräilijäpohjaeläimet 
(hienoaines) ja pilkkojapohjaeläimet (lehtikarike)

• Pilkkojapohjaeläimistä korostuu meillä tietyt koskikorennot, 
mutta myös vesiperhoset , -siirat ja katkat ovat merkittäviä 
ryhmiä

• Lisäksi hajotusprosessiin osallistuu tärkeänä ryhmänä sienet 
ja bakteerit



• Wallace ym. 1997
estivät verkoilla lehtikarikkeen 

pääsyn uomaan

• Lehtikarikkeen hajotuksen suhde 
pilkkojapohjaeläinten määrään



Pilkkojat ja karkeaa raekokoa suosivat lajit runsaampia kun
elinympäristön monimuotoisuus kasvaa

Frainer ym. 
2017

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12932


Alusvesi (Hyporheic zone)

• Pintaveden ja pohjaveden 
vaihettumisvyöhyke uoman pohjalla

• Biogeokemiallisesti aktiivinen alue 
(typen, hiilen, rikin, raudan 
ainekierrot, esim. denitrifikaatio 
hapettomissa olosuhteissa

• Pohjaveden- ja ravinteiden 
kumpuaminen sedimentistä uomaan

• Lohikalojen kutupaikat

• Pohjaeläinten elinympäristö, refugia 
esim. kuivina jaksoina

• Liettyminen/hiekkoittuminen voi 
heikentää yhteyttä uomaan



Ekosysteemin toiminta: ydinviesti 
kunnostajille

• Kunnostuksissa tyypilliset kivikynnykset tai puut lisäävät eloperäisen 
aineksen pidättymistä

• Pidättyvä aines lisää ekosysteemin energiaresursseja →  vaikutusta 
pohjaeläinten määrään, kaloihin ja ekosysteemin toimintaan 

• Uoman vuorovaikutus alusveden kanssa keskeinen prosessi → 
Liettyneiden uomien kunnostus parantaa yhteyttä



Rantavyöhykkeen ja 
virtaveden yhteys: purot

• Metsä tyypillisesti varjostaa puroja voimakkaasti (vaikutus 
valon määrään, puroveden lämpötilaan ja alueen 
mikroilmastoon)

• Rantavyöhykkeeltä uomaan päätyy eloperäistä aineista 
(lehtikariketta ja maahyönteisiä)

• Varjostuksen takia uoman ulkopuolisen energian 
(lehtikarikkeen) merkitys suuri

• Puro vaikuttaa rantametsään kosteuden ja tulvimisen kautta 
(metsän biodiversiteettihotspotteja, metsälaki §10 kohteet)

• Rantavyöhykkeen ravintoverkot ovat riippuvaisia purosta 
kuoriutuvista vesihyönteisistä (linnut, lepakot, hämähäkit)

• Lue artikkeli Baxter ym. 2004 : Fish invasion restructures
stream and forest food webs by interrupting reciprocal prey
subsidies, Ecology, 2656-2663

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/30163221/baxter.pdf?1352326946=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFish_invasion_restructures_stream_and_fo.pdf&Expires=1602927717&Signature=L8SCDBhpnKaFyfhnm8OuEpv4rf7mrCc6moYyrC9YUtJI6dg4JkEdIdDHrsyt10Gxr9C8B-oRZB5bSfa7H0mtxZXUPPI-8XiuWU01Y10aM7S2NKFnQU4mMPcegXHa77Eb8zxGTVd9XHQCp05fTbq2gEebAX2HYcc5bN5qgOF2b2k6w45sU-8ihgEKINTPjzNyFE4cfSv8cE-fPxHQ7W1kBbAfNk7akntBJZrQaAEkBKsFkLclGMcxGAmCHjjeTUr0QU4S8og4PoPHoBKghXE9EtR4BmORkvvBmcongtDbl~fX~zuvAMtpwdocKOF~e21Cfwd64m9LfqJ~MjCvEyNkUQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA


Ero metsäisyydessä paikkojen välillä
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• Saman puron kahden paikan välinen ero  metsäisyydessä heijastuu
vaikutuksena pohjaeläinyhteisön koostumukseen
• Paikkojen vedenlaatu sama -> efekti johtuu siis metsästä

• DNA:n PCR monistus pohjaeläinnäytteistä, EPT-
sekvenssin määrä suurin metsäisillä alueilla





Rantavyöhykkeen ja virtaveden 
yhteys: suuremmat joet

• Suuremmissa joissa tulviminen tulvatasangoille yleisempää

• Avoimet rannat, puut eivät varjosta uomaa

• Tulvien ja jäiden luomat häiriöt tärkeitä rannan avoimuudelle 
ja siitä riippuvaisille lajeille

• Tuovat ravinteita ja kiintoainesta tulvatasangolle

• Tulvaniityt/tasangot kevätkutuisten kalojen lisääntymisalueita

• Tulviminen on nykyisin tehokkaasti estetty tulvasuojelun ja 
säännöstelyn keinoin



Rantavyöhykkeen ja virtaveden yhteys: 
ydinviesti kunnostajille
• Virtavedet ja niiden rantavyöhykkeet 

ovat kytkeytyneitä ekosysteemejä

• Kunnostuksen ja suojelun pitäisi 
huomioida molemmat (käsittely yhtenä 
kokonaisuutena, ei toisistaan erillisinä)

• Uoman ekologinen tila heijastuu 
rantavyöhykkeen eliöyhteisöön

• Rantavyöhykkeen suojelu palauttaa 
ekosysteemiprosesseja (metsä vanhenee 
→ puuta päätyy enemmän uomaan, 
eroosion torjunta, lämpö ja valoilmasto, 
muu eloperäinen aines

• Tulvimisen mahdollistaminen 
kunnostuksin mikäli muut reunaehdot 
sen sallivat (lupaprosessit, 
maanomistajan suostumus, kiinteistöt 
jne.)



Kiitos 
mielenkiinnosta!
jarno.turunen@ely-keskus.fi

@JarnoTu


