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Johdanto
Pohjaeläinanalyysit ovat yleisesti käytetty tapa arvioida vesistöihin
kohdistuvien paineiden ekologisia vaikutuksia. Pohjaeläimiä esiintyy
käytännössä kaikissa vesistöissä, ja suhteellisen pitkäikäisinä ja
paikallaan pysyvinä ne ilmaisevat elinympäristönsä hitaita muutoksia
pidemmällä aikavälillä kuin vain kyseisellä näytteenottohetkellä (Koskenniemi & Ruoppa 2004). Pohjaeläimistön tila kuvaa myös vesistöjen
yleistä
tilaa.
Esimerkiksi
vesistökuormituksen
kasvaessa,
pohjaeläinyhteisöistä voi hävitä kuormitukselle herkkiä lajeja tai
pohjaeläinyhteisöjen
lajistorakenteessa
voi
tapahtua
muutoksia.
Pohjaeläimiä käytetään yhtenä biologisena osatekijänä vesistöjen
ekologisessa tila-arvioinnissa.
Kullan kaivaminen kohdistuu pääasiassa Lemmenjoen alueen yläosalle.
Työn tarkoituksena oli arvioida kullankaivuun mahdollisia vaikutuksia
Lemmenjoen yläosan pohjaeläimistöön. Työn tilaajana toimi Lapin ELYkeskus. Tämän selvityksen vuoden 2018 pohjaeläinnäytteiden poiminnat
ja pohjaeläinmääritykset sekä tulosten raportoinnin toteutti FM Pekka
Majuri Latvasilmu osk:sta. Majuri vastasi myös pohjaeläinlaji- ja
yksilömäärätietojen viemisestä ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan
pohjaeläinrekisteriin (Pohje).
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Tutkimuskohteet, pohjaeläinnäytteenotto ja -lajinmääritys sekä
aiemmat pohjaeläinaineistot
Lapin ELY-keskus vastasi vuoden 2018 pohjaeläinnäytteenotosta.
Näytteet
otettiin
29.8.2018
kolmelta
eri
tutkimusalueelta
ympäristöhallinnon ohjeistuksen (Meissner ym. 2018) mukaisesti. Kaikki
näytteenottoalueet sijoittuvat keskisuuret kangasmaiden joet -tyyppiin
(Kk) (Pohje-rekisteri 2019). Näytteenottoasetelmassa Ravadaskönkään
ja Ylä-Lemmenjoen alueet ovat kullankaivuun vesistökuormituksen
alaisia. Vaijoen näytteenottoalue toimii puolestaan vertailualueena, jonne
ei kohdistu kullan kaivamisesta peräisin olevaa vesistökuormitusta.
Näytteenottoalueiden
sijainnit
on
esitetty
liitteessä
1
ja
kullankaivuualueet puolestaan liitteessä 2.
Näytteiden sisältämät pohjaeläimet pyrittiin määrittämään vähintään
ympäristöhallinnon
biologisen
perusseurannan
vaatimalle
tavoitetaksonomiatasolle
(ks.
Meissner
ym.
2016).
Nuorien
pohjaeläinyksilöiden kohdalla vaadittuun tavoitetaksonomiatasoon ei
nykytiedon avulla pystytä. Pohjaeläintutkimuksen havaintopaikka- ja
näytteenottotiedot
sekä
määritystulokset
on
tallennettu
ympäristöhallinnon ylläpitämään Pohjaeläinrekisteriin (Hertta tietokanta
– Pohje).
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Kaikkien
kohteiden
pohjaeläimistön
nykytilaa,
Ravadaskönkään
pohjaeläinyhteisön
mahdollisia
muutoksia
sekä
mahdollisia
kullankaivuusta johtuvia vaikutuksia kuormituksen alaisten kohteiden
pohjaeläinyhteisöihin selvitettiin vertailemalla seuranta-alojen eri vuosien
pohjaeläinanalyysien tuloksia siltä osin, kun tuloksia oli saatavilla. Eri
vuosien aineistojen yhdenmukaistamisen takia kaikki tässä selvityksessä
käytetyt pohjaeläinmittariarvot laskettiin uudestaan.
Alueilta ei ole saatavissa pohjaeläinaineistoja ennen kullankaivuun
aloittamista. Selvitykseen sisällytettiin soveltuvin osin Ravadaskönkään
vanhempia
pohjaeläinaineistoja.
Vanhemmat
aineistot
yhdenmukaistettiin
taksonomiatasoltaan,
haavinta-ajoiltaan
ja
näytemääriltään vuoden 2018 aineistojen kanssa. Muilta kohteilta
aiempia aineistoja ei ole saatavilla (Lapin ELY-keskus, tiedoksianto 2018,
Pohjerekisteri 2019). Tutkimuskohteilta havaitut, yhdenmukaistetun
aineiston pohjaeläinlaji- ja yksilömäärätiedot on esitetty liitteessä 3.
3

Vesistöjen ekologisen tilan arviointi pohjaeläinmittariston avulla
Vesistöjen ekologisessa tila-arvioinnissa havaittua (observed = O)
pohjaeläinmittariarvoa verrataan vesistötyyppikohtaiseen odotusarvoon
(expected = E). Kyseessä on vesipuitedirektiivin mukainen kansalliseen
vertailuaineistoon perustuva lähestymistapa (Vuori ym. 2010, Aroviita
ym. 2012), jossa vesistön tilan arvioinnissa käytetään mittarikohtaisia
ekologisia laatusuhteita (ELS). Kohteen ekologinen tila määräytyy
havaittujen ja odotettujen arvojen poikkeamien suuruuden perusteella.
Jos O/E -suhdeluku (ELS) on lähellä yhtä, tulkitaan paikan olevan
ekologisesti häiriintymättömässä tilassa (Wright ym. 2000). Vuori ym.
(2010) sekä Aroviita ym. (2012) ovat kuvanneet tarkemmin Suomen
pintavesien tyypittelyn ja ekologisen luokittelujärjestelmän perusteita.
Ekologisen luokittelun vertailu- ja luokkaraja-arvoina käytettiin uusimpia
Aroviidan ym. (2012) esittämiä jokityyppikohtaisia arvoja.
Kohteiden ekologista tilaa arvioitiin kolmella eri pohjaeläinmittarilla (TT;
tyyppiominaisten taksonien esiintyminen, EPTh; tyyppiominaisten EPTheimojen
esiintyminen
&
PMA;
prosenttinen
mallinkaltaisuus).
Mittarikohtaisten
havaittujen
arvojen
laskentaan
sisällytettiin
nykyohjeistuksen mukaisesti (Aroviita ym 2012) neljä 30 sekunnin
nopean virtausalueen pohjaeläinnäytettä (liite 3). Laskenta toteutettiin
ympäristöhallinnon Excel-laskentapohjilla (Ympäristöhallinto 2019a).
Seuraavassa on selitetty tarkemmin, mitä kullakin mittarilla kuvataan,
millaisiin ympäristön muutoksiin mittarit reagoivat ja kuinka mittariarvot
lasketaan.
3.1 Tyyppiominaiset taksonit (TT) ja EPT-heimojen määrä (EPTh)
Selvitysalueiden
pohjaeläinlajistoja
verrattiin
valtakunnalliseen
vertailuaineistoon (Mykrä, julkaisematon), jossa jokaiselle jokityypille on
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määritelty ns. tyyppiominaiset taksonit (TT) eli tyyppilajisto sekä
tyyppiominainen EPT-heimojen määrä (EPTh) (EPT; päivänkorennot
(Ephemeroptera),
koskikorennot
(Plecoptera)
&
vesiperhoset
(Trichoptera). Tyyppilajeiksi on katsottu lajit tai ylemmät taksonit (suvut
tai heimot), jotka esiintyvät vähintään 40 %:ssa tyypin vertailujoista.
Tyyppiominaiset taksonit tarkoittavat siis kullekin jokityypille ominaisten
taksonien havaittua lukumäärää. Muuttujalla kuvataan lajiston
monimuotoisuutta (Hämäläinen ym. 2007).
Tyyppiominaisten
EPT-heimojen
määrällä
tarkoitetaan
kullekin
jokityypille ominaisten EPT-heimojen havaittua lukumäärää. Muuttujalla
tarkastellaan mm. tärkeiden taksonomisten ryhmien mahdollista
puuttumista (Hämäläinen ym. 2007). EPT-lajeja pidetään yleisesti
herkkinä erilaisille ympäristön muutoksille (mm. Rosenberg & Resh 1993,
Wallace ym. 1996).
3.2 Suhteellinen mallinkaltaisuus (PMA)
Tutkimuskohteiden
pohjaeläinyhteisökoostumuksen
ja
-taksonien
runsaussuhteiden
kuvaamiseen
käytettiin
ns.
suhteellista
mallinkaltaisuutta (PMA; Percent Model Affinity) (ks. Novak & Bode
1992). Menetelmässä verrataan arvioitavan kohteen lajiston suhteellisia
osuuksia vertailuaineistosta (Mykrä, julkaisematon) laskettuihin lajien
keskimääräisiin suhteellisiin osuuksiin. PMA ottaa huomioon muutokset
lajien yksilömääräsuhteissa jo ennen kuin lajeja mahdollisesti katoaa
esimerkiksi vesistökuormituksen seurauksena. Indeksi huomioi myös
lajit, joita ei vertailuaineistosta ole tavattu. PMA kuvaa myös muutoksia,
joissa yhteisön lajimäärä kasvaa vertailuoloja suuremmaksi ympäristön
tilanmuutoksen
seurauksena
esimerkiksi
vesistöjen
rehevöitymiskehityksen
myötä.
Mallinkaltaisuuden
mittana
on
prosenttinen samankaltaisuus (PS). Barton (1996) ja Hämäläinen ym.
(2007) ovat kuvanneet tarkemmin PMA-mallin laskentaa sekä sen
perusteita.
4

Muut pohjaeläinyhteisöjä kuvaavat mittarit
Varsinaisten
ekologisten
tilaluokittelumittarien
lisäksi
pohjaeläinaineistoista
laskettiin
myös
muita
pohjaeläinyhteisön
monimuotoisuutta ja orgaanisen kuormituksen määrää kuvaavia
tunnuslukuja.
4.1 Pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuus
Tutkimuskohteen pohjaeläinyhteisön monimuotoisuuden kuvaamiseen
käytettiin
lajimäärää.
Häiriintymättömissä
jokiekosysteemeissä
lajimäärän oletetaan olevan suurempi kuin ihmisvaikutuksen takia
muuttuneissa kohteissa (mm. Rosenberg & Resh 1993). Kun
pohjaeläinten elinympäristöjen tila heikkenee, lajirunsaus yleensä
pienenee. Esimerkiksi kuormituksen kasvaessa jotkut lajit saattavat
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hävitä kokonaan ja kuormitusta kestävien lajien yksilömäärät puolestaan
lisääntyä. Samalla lajien välinen tasapaino muuttuu ja kuormitetuissa
elinympäristöissä muutamat valtalajit voivat esiintyä yhteisössä
hallitsevana,
mikä
näkyy
pohjaeläinyhteisön
monimuotoisuuden
pienenemisenä (mm. Magurran 1888).
Tutkimuskohteen pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuutta kuvattiin myös
Shannon-Wiener diversiteetti-indeksillä (H’)(Krebs 1985). Indeksin arvo
on sitä suurempi, mitä enemmän lajeja havaitaan ja mitä tasaisemmin
yksilöt jakautuvat lajien kesken. Shannon-Wiener -indeksin laskennassa
Turbellaria-ryhmän ja Silais- ja Diura-sukujen pohjaeläinyksilöt
yhdistettiin ryhmä- ja sukukohtaisille tasoille. Shannon-Wiener
diversiteetti-indeksi laskettiin kaavalla:

H’ = , missä Pi on i lajin osuus paikan kokonaisyksilömäärästä.
Ei-lineaariset diversiteetti-indeksit, kuten Shannon-Wiener -indeksi, eivät
mittaa suoraan monimuotoisuutta. Esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtä
runsaana esiintyvien lajien lukumäärä kaksinkertaistuu, Shannon-Wiener
-indeksiarvo ei kaksinkertaistu (ks. Jost 2006). Tämän takia ShannonWiener -arvolle tehtiin eksponenttimuunnos, jolloin tutkimuspaikkojen
monimuotoisuuden ja mahdollisten monimuotoisuuden muutosten suora
vertailu on mahdollista.
Kolmantena monimuotoisuutta kuvaavana muuttujana tarkasteltiin
ympäristönmuutoksille herkkien päivänkorentojen (Ephemeroptera),
koskikorentojen (Plecoptera) ja vesiperhosten (Trichoptera) yhteistä
lajimäärää (EPT-lajit).
Tutkimuskohteiden pohjaeläinlajimäärän ja EPT -lajimäärän sekä
Shannon-Wiener - indeksien laskemisen yhteydessä paikkakohtaiset
rinnakkaiset pohjaeläinnäytteet yhdistettiin yhdeksi paikkakohtaiseksi
kokoomanäytteeksi (liite 3). Laskennoissa ei huomioitu suku- tai
ryhmätasoille määritettyjä pohjaeläinyksilöitä, mikäli paikalta oli havaittu
saman suvun tai ryhmän pohjaeläinlajeja.
4.2 Orgaanista kuormitusta kuvaava ASPT-indeksi
Pohjaeläinyhteisön tilaa kuvaavana bioindeksinä käytettiin Average Score
Per Taxon (ASPT) -indeksiä, joka johdetaan Biological Monitoring
Working Party (BMWP) -indeksistä. BMWP- ja ASPT-indeksin laskennassa
kullekin pohjaeläinheimolle annetaan pisteitä yhdestä kymmeneen
riippuen sen herkkyydestä orgaaniselle kuormitukselle (Armitage ym.
1983) ja pisteet summataan. ASPT-indeksi saadaan jakamalla BMWPindeksi pisteytettyjen pohjaeläinheimojen määrällä, joten ASPT-indeksi
voi saada arvon väliltä 1–10. Mitä pienempi ASPT-indeksi on, sitä
suurempaa orgaanista kuormitusta se ilmaisee.
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Vuori ym. (2010) ovat esittäneet ASPT-indeksille jokityyppikohtaiset
ASPT -2 -vertailuarvot, mutta ASPT-indeksi ei kuulu virallisiin virtavesien
ekologisen tilan luokittelumittareihin. Tämän selvityksen ASPT -2 indeksiarvot laskettiin Pohje-rekisterin avulla.
5

Tulokset
Tämän selvityksen pohjaeläinaineistot sisälsivät lähes 7 900
pohjaeläinyksilöä. Tutkimuskohteilta havaitut laji- ja yksilömäärätiedot
on esitetty liitteessä 3. Tutkimusalueilta ei havaittu uhanalaisina
pidettyjä (Rassi ym. 2010) pohjaeläinlajeja.
Kaikki kohteet luokittuivat vuonna 2018 pohjaeläinmittarista riippuen
joko hyvään tai tyydyttävään ekologiseen tilaluokkaan. Ylä-Lemmenjoen
vuoden
2018
tyyppiominaisiin
taksoneihin
(TT)
ja
pohjaeläinyhteisökoostumukseen
(PMA)
perustuvien
mittarien
tyydyttävää tilaa kuvaavat arvot olivat lähellä hyvän ja tyydyttävän
tilaluokan rajaa. Kohteista ainoastaan Ravadaskönkäältä on saatavissa
aiempia aineistoja, joten muiden kohteiden pohjaeläimistön mahdollisia
tilaluokan muutoksia ei voitu arvioida. Ravadaskönkään pohjaeläimistöön
perustuva tilaluokka oli vuonna 2014 tyydyttävä. Muina vuosina alue on
luokittunut mittarista riippuen joko hyvään tai tyydyttävään tilaan
(Taulukko 1).
Tutkimusalueilta havaitut ASPT – 2 -arvot olivat pääosin hyvin lähellä tai
yli sen, mitä luonnontilaisen kaltaisista vertailuvesistöistä on havaittu.
Keskimäärin keskisuuret kangasmaiden joet -tyyppien vertailuvesitöissä
ASPT arvo on 4,55 (ks. Vuori ym. 2010)(Taulukko 1).
Taulukko 1 Tutkimuskohteilta havaitut (O) ja odotetut (E) jokityyppikohtaiset
tyyppilajimäärät (TT), EPT-heimomäärät (EPTh), PMA- ja ASPT - 2 -indeksit
sekä näihin mittareihin perustuvat ekologiset laatusuhteet (ELS) ja -luokat
(Stat) (Hy = hyvä, T = tyydyttävä).
Tyyppilajit (TT)

Tyyppi EPT (EPTh)

ASPT
-2

PMA

Paikka

Vuosi

O

E

ELS

Stat

O

E

ELS

Stat

O

E

ELS

Stat

Ravadasköngäs
Ravadasköngäs
Ravadasköngäs
Ravadasköngäs
Vaijoki
Ylä-Lemmenjoki

2006
2009
2014
2018
2018
2018

20
20
15
22
22
17

25.9
25.9
25.9
25.9
25.9
25.9

0.77
0.77
0.58
0.85
0.85
0.66

Hy
Hy
T
Hy
Hy
T

11
12
8
11
12
10

14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2

0.77
0.85
0.56
0.77
0.85
0.70

Hy
Hy
T
Hy
Hy
Hy

0.370
0.343
0.343
0.314
0.447
0.351

0.507
0.507
0.507
0.507
0.507
0.507

0.729
0.677
0.676
0.619
0.881
0.692

Hy
T
T
T
Hy
T

Vuonna 2018 eniten pohjaeläin- ja EPT-lajeja havaittiin vertailualueena
toimivalta Vaijoen tutkimuspaikalta, jossa myös Shannon-Wiener indeksillä mitattuna pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuus oli suurin.
Pohjaeläinyhteisön
monimuotoisuus
oli
pienin
Ylä-Lemmenjoen
tutkimusalueella.

4.79
4.84
4.35
4.52
4.73
5.00
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Ravadaskönkäältä havaittiin vuonna 2018 enemmän pohjaeläin- ja EPTlajeja
kuin
aiempina
tarkkailuvuosina.
Myös
Ravadaskönkään
pohjaeläinyhteisön monimuotoisuutta kuvaava Shannon-Wiener -arvo oli
suurin, mitä alueelta on havaittu (Taulukko 2). Ainoastaan
Ravadaskönkäältä on saatavissa aiempia aineistoja, joten muiden
kohteiden mahdollisia pohjaeläinyhteisön muutoksia ei voitu arvioida.
Taulukko 2 Tutkimusalueiden pohjaeläinyhteisöjä kuvaavia tunnuslukuja
(yks. = kokonaisyksilömäärä, taxa = taksonimäärä, EPT = EPT-lajimäärä, H´ =
Shannon-Wiener -diversitetti-indeksi, exp H´ = eksponenttimuunnettu Shannon-Wiener
-indeksiarvo).

6

Paikka

Vuosi

yks.

taxa

EPT

H´

exp H´

Ravadasköngäs
Ravadasköngäs
Ravadasköngäs
Ravadasköngäs
Vaijoki
Ylä-Lemmenjoki

2006
2009
2014
2018
2018
2018

1321
1462
560
1471
1595
1488

27
27
24
33
37
31

31
30
27
37
43
36

1.8
1.8
1.8
2.0
2.2
1.3

6.3
6.3
6.2
7.6
8.7
3.7

Tulosten tarkastelu
Tämän työn tarkoituksena oli arvioida kullankaivuun mahdollisia
vaikutuksia
Lemmenjoen
yläosan
pohjaeläimistöön.
Aiemmin
toteutetussa selvityksessä kullankaivuun vaikutuksien on todettu
näkyvän selvästi kaivuualueiden läheisyydessä sijaitsevien pienempien
virtavesistöjen pohjaeläinyhteisörakenteissa (Liljaniemi 2010). Kullan
kaivamisesta johtuvia vaikutuksia Lemmenjoen alempien osien
pohjaeläinyhteisöihin ei voida arvioida, sillä alueilta ei ole saatavissa
pohjaeläinaineistoja (mm. Lapin ELY-keskus; tiedoksianto, Pohjerekisteri 2019).
Kullan kaivaminen kohdistuu alueen vesistöistä pääasiassa Lemmenjoen
yläosalle ja siihen pohjoisesta laskeviin pienvesistöihin kuten Maddib
Ravadakseen, Lemmenjoen latvan alueeseen, Morgamo- ja Ruittuojaan
sekä Puskujokeen (Pöyry Finland Oy 2015). Toiminnasta johtuva
vesistökuormitus näkyy lähinnä samentumisina ja kiintoaineen
lisääntymisenä (mm. Pöyry Finland Oy 2015, Hertta-tietokanta 2019).
Esimerkiksi poikkeuksellisen korkean valunnan aikana Jäkälä-Äytsillä
tapahtuvan
koneellisen
kullankaivuun
on
havaittu
aiheuttavan
samentumista
Lemmenjoella
asti
(Hertta-tietokanta
2019).
Kullankaivuun ei ole havaittu vaikuttavan Lemmenjoen alueen
virtavesien veden happamuuteen (mm. FCG 2018).
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan perusteella (2019) eniten
Lemmenjokea kokonaisuudessaan kuormittavat tekijät ovat lähtöisin
luonnonhuuhtoumasta sekä luokittelemattomilta metsätalousmailta
peräisin olevasta hajakuormituksesta. Tapauksessa, jossa useat eri
kuormittavat tekijät vaikuttavat eliöyhteisöihin samansuuntaisesti,
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pelkästään yhden yksittäisten syyn vaikutuksia pohjaeläinyhteisöihin voi
olla mahdotonta eritellä (ks. Allan 2004). Pohjaeläinyhteisöihin
vaikuttavan yksittäisen häiriötekijän analysointia hankaloittaa myös se,
että eri tekijät voivat korostaa, peittää tai vahvistaa toistensa
vaikutuksia.
Kullankaivamisesta
johtuvien
vaikutusten
arviointia
pohjaeläinyhteisöihin vaikeuttaa lisäksi myös se, että alueelta ei ole
saatavissa pohjaeläinaineistoja ennen kullankaivamisen aloittamista.
Tässä selvityksessä käytettiin yhtenä osana vesistöjen ekologisessa tilaarvioinnissa
käytettyjä
pohjaeläinmittareita.
Ekologisen
tilan
luokittelumittarit on kehitetty vesistöjen tilan yleisluokitteluun. Nämä
mittarit kuvaavat siten suhteellisen huonosti yksittäisen toimintamuodon
vaikutuksia (SYKE & RKTL 2007). Tästä syystä selvityksessä käytettiin
myös muita pohjaeläinyhteisöä kuvaavia muuttujia ja tunnuslukuja.
Vuoden 2018 tutkimusasetelmaan sisältyi Vaijoen näytteenottoalue,
jonne ei kohdistu kullan kaivamisesta johtuvia vesistövaikutuksia.
Vaijoen näytteenotolla pyritään arvioimaan mm. pohjaeläinyhteisöissä
luontaisesti tapahtuvan vaihtelun (Mykrä 2006, Heino ym. 2007)
määrää. Vaihtelua voivat aiheuttaa esimerkiksi eri vuosien erilaiset
virtaamaolosuhteet.
Vallitsevien
virtausolosuhteiden
on
havaittu
vaikuttavan oleellisesti pohjaeläinkoostumukseen (mm. Doisy & Rabeni
2001, Lorenz ym. 2004). Vaijoelta on saatavissa kuitenkin ainoastaan
vuoden 2018 aineisto, joten luontaisen vaihtelun määrä alueen
pohjaeläinyhteisöissä ei voitu vielä arvioida.
Tutkimuskohteilta havaittu pohjaeläinlajisto kuvaa hyvin Pohjois-Lapin
metsärajan alapuolisille jokialueille tyypillistä karuutta ja niukkalajiaisa
olosuhteita. Lajistoa hallitsevat lähinnä karuja tai lievästi reheviä
olosuhteita suosivat lajit. Suurimman osan kohteiden lajistosta
muodostavat yksilömääräisesti päivänkorentoihin (Ephemeroptera)
kuuluvat Baetis rhodani- ja Baetis muticus- -lajien yksilöt (liite 3).
Kyseisten lajien vallitseva asema alueen virtavesistöissä on todettu myös
aiemmissa selvityksissä (mm. Lapin ELY-keskus & Metsähallitus 2010).
Tutkimusalueilta ei havaittu uhanalaisia (Rassi ym. 2010 & liite 3)
pohjaeläinlajeja. Uusimmat lajien uhanalaisuusluokitukset eivät olleet
vielä käytössä tätä selvitystä laadittaessa. Uusin lajien uhanalaisuusarvio
julkaistaan maaliskuussa 2019 (Ympäristöhallinto 2019b).
Seuraavassa käsitellään tarkemmin vuoden 2018 näytteenottoalueita
kohteittain.
6.1 Ravadasköngäs
Ravaskönkään
pohjaeläinnäytteenottoalue
sijaitsee
Ravadasjoen
alajuoksulla, jossa Ravadas yhdistyy Lemmenjoen pääuomaan. Alueella
on esiintynyt yläpuolella sijaitsevalla Jäkälä-Äytsin ojalla tapahtuvasta
kullankaivuusta
aiheutuvia
samentumisongelmia
ja
veden
alumiinipitoisuudet ovat olleet ajoittain korkeita (FCG 2018, Hertta-
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tietokanta 2019). Aiempien selvitysten mukaan kullan kaivaminen on
vaikuttanut Ravadaksen vedenlaatuun sekä aiheuttanut mm. joen pohjan
silttaantumista ja liettymistä. Vaikutukset ovat ulottuneet Ravadasen ja
Lemmenjoen yhtymäkohtaan asti (Lapin ELY-keskus & Metsähallitus
2010). Konekaivuun vaikutus näkyy ajoittain Ravadaksen vedenlaadussa
mm. ajoittaisina sameuden, kiintoaine- ja rautapitoisuuksien nousuina.
Vielä selvemmin toiminnan vaikutukset ovat havaittavissa Ravadakseen
yhtyvällä sijaitsevalla Maddib Ravadas uomajatkumolla (FCG 2018).
Maddib-Ravadaksen vesimuodostuma on nimetty ympäristöhallinnon
toimesta riskikohteeksi (Hertta-tietokanta 2019).
Ympäristöviranomaiset
ovat
luokitelleet
Maddib-Ravadaksen
vesimuodostuman (71.800_003) ekologisen tilan hyväksi. Luokittelu
perustuu
laajaan
aineistoon
(Hertta-tietokanta
2019).
Tässä
selvityksessä havaitut, pääosin hyvää ekologista tilaa kuvaavat
pohjaeläinmittariarvot
ovat
siten
linjassa
vesimuodostuman
kokonaisvaltaisen tilaluokittelun kanssa. Poikkeuksena tästä on vuosi
2014, jolloin jokainen pohjaeläimistöön perustuva luokittelumittari kuvasi
alueen
olevan
tyydyttävässä
ekologisessa
tilassa.
Myös
pohjaeläinyhteisökoostumukseen perustuvien PMA-arvojen mukaan alue
on ollut viime vuosina tyydyttävässä tilassa.
Vuoden 2014 Ravadaskönkään aineisto sisälsi vähiten pohjaeläinyksilöitä
ja -lajeja sekä muutoksille herkkiä EPT-lajeja. Tämä voi selittyä ainakin
osittain sillä, että alueelta havaittiin tuolloin ajoittain mm. kohonneita
sameusarvoja. Pienempi laji- ja EPT-lajimäärä voivat selittyä myös sillä,
että vuonna 2014 virtaama oli alueella ennen näytteenottoa ajankohtaan
nähden tavanomaista suurempi (ks. Pöyry Finland Oy 2015). Suuret
virtausnopeudet
vaikeuttavat
joidenkin
pohjaeläinten
pysyttelyä
paikallaan (Rempel ym. 2000). Vuoden 2014 pienempi pohjaeläinten
kokonaisyksilömäärä, ja sitä kautta todennäköisesti pienempi havaittu
lajimäärä voivat selittyä myös eroista näytteiden poiminnassa tai itse
näytteenotossa.
Alueelta havaittiin vuonna 2018 vähemmän pohjaeläinlajeja sekä
ympäristönmuutoksille herkkinä pidettyjä EPT-lajeja kuin Vaijoen
alueelta, jonne ei kohdistu kullan kaivamisesta johtuvaa kuormitusta.
Myös pohjaeläinyhteisön monimuotoisuutta kuvaava indeksi-arvo oli
Ravadaskönkäällä vuonna 2018 pienempi kuin Vaijoella. ASPT-indeksillä
mitattuna Ravadaskönkään alueen pohjaeläinyhteisö ei ole kärsinyt
orgaanisesta kuormituksesta. Maddib-Ravadaksen keskimääräiset typpija fosforipitoisuudet ovat olleet pienempiä kuin esimerkiksi Lemmenjoen
pääuomassa (FCG 2018).
Kullankaivuun vesistökuormituksen on havaittu vaikuttavan myös
Ravadaskönkään alapuolisen alueen piileväyhteisön rakenteisiin. Vuoden
2009 selvityksessä Ravadaskönkään taimenpoikasten keskimääräinen
tiheys oli samalla tasolla kuin vuonna 2007 Paatsjoen virtavesistöissä

Kullankaivuun mahdolliset vaikutukset Lemmenjoen yläosan pohjaeläimistöön

10 (14)

keskimäärin (Lapin ELY-keskus & Metsähallitus 2010). Lemmenjoki ja
Ravadas kuuluvat Paatsjoen alueeseen. Kaivuutoiminnasta on havaittu
kuitenkin olevan haittaa taimenyhteisölle Ravadaskönkään yläpuolella
lähempänä Jäkälä-Äytsin kullanakaivuualueita (FCG 2018). Piilevä- ja
kalayhteisöjen rakennetta käytetään pohjaeläimistön ohella vesistöjen
ekologisessa tila-arvioinnissa (ks. Aroviita ym. 2012).
6.2 Ylä-Lemmenjoki
Ylä-Lemmenjoen näytteenottoalue sijoittuu Lemmenjoen pääuoman
yläosille, Ravadas- ja Lemmenjoen yhtymäkohdasta noin 6,5 kilometriä
ylävirtaan. Alueella on havaittu viime vuosina kullan kaivamisesta
johtuvia samentumia (Lapin ELY-keskus; Ylikörkkö, tiedoksianto).
Ympäristöviranomaiset ovat luokitelleet Lemmenjoen vesimuodostuman
(71.800_001) ekologisen tilan erinomaiseksi. Luokittelu perustuu
ainoastaan ympäristöhallinnon asiantuntija-arvioon. Luokittelussa ole
käytetty biologisia tekijöitä, sillä niitä ei ole ollut luokittelua laadittaessa
saatavilla (Hertta-tietokanta 2019). Ylä-Lemmenjoen alueelta vuonna
2018 havaitut, pääosin tyydyttävää ekologista tilaa kuvaavat
pohjaeläinmittariarvot poikkeavat siten Lemmenjoen kokonaisvaltaisen
tilaluokituksen asiantuntija-arviosta. Ylä-Lemmenjoen vuoden 2018
tyyppiominaisiin taksoneihin (TT) ja pohjaeläinyhteisökoostumukseen
(PMA) perustuvien mittarien tyydyttävää tilaa kuvaavat arvot olivat
lähellä hyvän ja tyydyttävän tilaluokan rajaa.
Luokittelumuuttujia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että alueelta
on saatavissa ainoastaan yhden vuoden pohjaeläinaineisto. Samasta
syystä
kullan
kaivamisesta
johtuvia
vaikutuksia,
tai
alueen
pohjaeläinyhteisössä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia ei voida
arvioida.
Ylä-Lemmenjoen näytteenottoalueen pohjaeläintuloksissa on viitteitä
siitä, että kullankaivuu on voinut vaikuttaa alueen yhteisöihin. Alueelta
havaittiin
vuonna
2018
vähemmän
pohjaeläinlajeja
sekä
ympäristönmuutoksille herkkinä pidettyjä EPT-lajeja kuin Vaijoen
vertailualueelta, jonne ei kohdistu kullan kaivamisesta johtuvaa
kuormitusta. Ylä-Lemmenjoella pohjaeläinyhteisön monimuotoisuutta
kuvaava indeksiarvo oli myös pienin. Monimuotoisuutta kuvaamaan
käytetty Shannon-Wiener -indeksi voi kuitenkin antaa harhaan johtavan
käsityksen monimuotoisuudesta, mikäli jokin tai muutama laji dominoi
voimakkaasti yhteisössä (Krebs 1985). Alueen 2018 aineistossa Baetis
rhodani- ja B. muticus -päivänkorentolajien yksilöt muodostivat lähes 80
prosenttia kokonaisyksilömäärästä. ASPT-indeksillä mitattuna alueen
pohjaeläinyhteisö ei ole kärsinyt orgaanisesta kuormituksesta.
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6.3 Vaijoki
Vuoden 2018 tutkimusasetelmassa Vaijoen alaosan näytteenottoalue
toimii vertailukohteena, jonne ei kohdistu kullankaivamisesta johtuvaa
vesistökuormitusta. Vertailualue auttaa arvioimaan kullankaivuusta
johtuvia vaikutuksia kuormitusten alaisilla kohteilla sekä yleisesti alueen
virtavesien
pohjaeläinyhteisössä
esiintyvän
luontaisen
vaihtelun
voimakkuutta. Alueelta on kuitenkin saatavissa ainoastaan yhden vuoden
pohjaeläinaineisto,
joten
luontaisen
vaihtelun
määrä
alueen
pohjaeläinyhteisöissä ei voida vielä arvioida. Vertailualueen pidemmät
aikasarja-aineistot mahdollistaisivat erottelemaan paremmin esimerkiksi
pohjaeläinyhteisövasteita,
jotka
johtuvat
pelkästään
mm.
eri
näytteenottovuosien erilaista virtaamaolosuhteista.
Ympäristöviranomaiset eivät ole arvioineet Vaijoen ekologista tilaa
(Hertta-tietokanta
2019).
Pohjaeläinluokittelumittarien
perusteella
Vaijoen alaosa luokittui vuonna 2018 hyvään ekologiseen tilaan. Vesistön
yleisestä ekologisesta tilasta ei kuitenkaan pidä tehdä johtopäätöksiä
ainoastaan yhden biologisen osatekijän perusteella. Vaijoen alueelta
havaittiin
vuonna
2018
enemmän
pohjaeläinlajeja
sekä
ympäristönmuutoksille herkkinä pidettyjä EPT-lajeja kuin kuormituksen
alaisilta
Ravadaskonkään
ja
Ylä-Lemmenjoen
alueilta.
Myös
pohjaeläimistön monimuotoisuutta kuvaava indeksiarvo oli Vaijoella
suurempi.
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Liite 1. Vuoden 2018 pohjaeläinnäytteenottokohteiden sijainnit.
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Liite 2.1. Kaivuutoimintaa sisältävät virtavesiosuudet Lemmenjoen yläosan alueella
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Liite 2.2
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Liite 3.1. Pohjaeläinnäytteissä havaitut pohjaeläinlajit ja -yksilömäärät.
Ravdaskönkään vuosien 2006, 2009 ja 2014 aineistojen lähde: Pohjaeläinrekisteri (Pohje)
2018 aineisto: tavoitetaksonomiaminimi (Meissner ym. 2018). Diura nanseni ; Sensu : Brinc
juv. = nuori toukka-aste
Joki
Paikan nimi Pohje-rekisterissä

Ravadas
Ravadasköngäs_11

Vaijoki
Vaijoki_

KKJ (E) lähde: pohje-rekisteri
7622574
KKJ (N) lähde: pohje-rekisteri
3458024
Kunta
Inari
Eliömaakunta
Li
Vesistöalue
71.831
Pintavesityyppi (lähde: Pohje)
Kk
Haavinta-aika per näyte [s]
30
30
30
30
Haavintamatka per näyte [m]
1
1
1
1
Seulakoko [mm]
0.5
0.5
0.5
0.5
Näytemäärä (pKi & iKi)
4
4
4
4
Näytteenottoaika
5.10.2006 17.9.2009 3.9.2014 29.8.2018
Pohjaeläinmäärittäjä
Liljaniemi Liljaniemi Paasivirta
Majuri
TURBELLARIA
Denrocoleum lacteum
Turbellaria
OLIGOCHAETA
Oligochaeta sp.
CRUSTACEA
Asellus aquaticus
HYDRACARINA
Hydracarina
GASTROPODA
Radix labiata
EPHEMEROPTERA
Ephemerella aurivillii
Ephemerella mucronata
Heptagenia dalecarlica
Heptagenia sulphurea
Ameletus inopinatus
Baetis rhodani
Baetis muticus
Baetis niger
Centroptilum luteolum
Habrophlebia lauta
PLECOPTERA
Taeniopteryx nebulosa
Leuctra fusca
Leuctra digitata
Leuctra nigra
Leuctra sp. (juv.)
Capnia sp.
Capnopsis schilleri
Amphinemura borealis
Protonemura meyeri
Nemoura sp.

Lemmenjoki
Ylä-Lemmenjoki_

7618092
3453039

7618216
3453166

Inari
Li
71.824
Kk

Inari
Li
71.821
Kk

30
1
0.5

30
1
0.5

4

4

29.8.2018
Majuri

29.8.2018
Majuri

-

-

-

1
-

2
3

4

2

12

8

55

25

45

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

1

-

-

20
19
664
142
31
-

13
20
773
110
29
-

3
7
3
204
179
-

2
1
5
18
399
197
-

3
1
65
1
37
660
238
1
-

2
46
12
1078
102
1

1
7
136
19
22
1
2

3
38
179
47
9
7

48
2
2
-

6
6
8
317
16
8
1
4

4
47
153
2
6
2
17

5
3
21
36
3
1
1

Liite 3.2.
Joki

Ravadas

Vaijoki

Näytteenottoaika
5.10.2006 17.9.2009 3.9.2014 29.8.2018
Arcynopteryx compacta
Diura nanseni
4
7
2
Diura sp.
8
1
Isoperla sp.
13
20
6
23
Siphonoperla burmeisteri
14
16
9
NEUROPTERA
Sialis fuliginosa
Sialis sp. (juv.)
2
TRICHOPTERA
Rhyacophila nubila
2
6
2
1
Rhyacophila sp. (juv.)
Oxyethira sp.
1
8
4
Philopotamus montanus
Plectrocnemia conspersa
4
4
1
Polycentropus flavomaculatus
12
12
3
17
Arctopsyche ladogensis
4
2
Apatania stigmatella
Apatania wallegreni
Apatania sp. (juv.)
Potamophylax sp.
14
Limnephilidae
3
Lepidostoma hirtum
DIPTERA
Chironomidae
152
116
50
320
Ceratopogonidae
6
10
3
9
Simuliidae
32
1
8
3
Tipula sp.
2
Tipulidae
2
Dicranota sp.
2
4
2
21
Eloeophila sp.
Limoniidae
1
Chelifera sp.
2
1
Empididae
2
Psychodidae
2
COLEOPTERA
Hydraena sp.
3
1
Elmis aenea
5
7
4
9
Oulimnius tuberculatus
Yksilömäärä yhteensä

1321

1462

560

1471

Lemmenjoki

29.8.2018

29.8.2018

3
6
6
-

1
9
4
1
-

1
2

-

42
7
3
4
4
1
1
13
1

24
1
1
1
12
-

58
3
43
9
1
2

16
2
14
6
1

12
104
-

4
29
1

1595

1488

