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Tiivistelmä

Joen virtaamaa voidaan muuttaa lukuisin eri tavoin, kuten säännöstelemällä ja johtamalla vettä vesistöstä toiseen.
Virtavesiä säännöstelemällä muutetaan mm. joen normaalia virtaamaa ja vedenkorkeutta. Joen ja jokivarsien
ekosysteemin ja ympäristöolosuhteiden välillä vallitsee herkkä tasapaino, joka voi häiriintyä pienestäkin
muutoksesta joen luonnollisessa virtaamassa ja vedenkorkeudessa. Ympäristövirtaama on kehitetty keinoksi
turvata mahdollisimman luonnonmukainen virtaama joille.
Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitä ympäristövirtaama käsitteenä pitää sisällään, mitkä ovat sen keskeiset
periaatteet ja menetelmät sekä mihin tarkoituksiin ympäristövirtaamaa on maailmalla käytetty. Lisäksi
selvitetään, onko ympäristövirtaaman periaatteita sovellettu Suomessa. Tutkimuksessa myös kehitetään tapaa
ympäristövirtaaman määrittämiseksi. Tutkimus on osa maa- ja metsätalousministeriön ja Suomen
ympäristökeskuksen vuosien 2011–12 tulossopimusta.
Tutkimuksessa selviää, että ympäristövirtaama kehitettiin Yhdysvalloissa 1940-luvun lopulla ja sen tarkoituksena
on ylläpitää määrällisesti, laadullisesti ja ajallisesti riittävää virtaamaa, jotta joen ekosysteemin hyvä tila
turvataan. Vaikka ympäristövirtaama on käsitteenä suhteellisen nuori, sitä kuvaamaan on käytetty yli 100
erilaista lähestymistapaa. Lisäksi siihen liittyviä menetelmiä käytetään rutiininomaisesti vesivarojen hallinnassa
ainakin 30 maassa ja määrä kasvaa vuosittain. Ympäristövirtaamamenetelmiä on maailmalla käytetty mm.
tärkeiden kalalajien, jokivarsien kasvillisuuden, vedenlaadun ja pohjaveden turvaamiseksi. Suomessa
ympäristövirtaama on käsitteenä suhteellisen tuntematon. Ympäristövirtaaman periaatteita on Suomessa
sovellettu tapauskohtaisesti, mutta yhtenäisiä periaatteita ympäristövirtaaman soveltamisesta ei ole.
Kirjallisuustiedon perusteella ympäristövirtaamamenetelmät jaotellaan usein hydrologisiin, hydraulisiin,
habitaattiarvioihin ja holistisiin. Holistiset menetelmät ovat menetelmistä kehittyneimpiä ja niiden avulla voidaan
käsitellä laaja-alaisesti joen ekosysteemin eri osa-alueita, toisin kuin monissa muissa menetelmissä, joissa
keskitytään lähinnä yhteen lajiin. Lisäksi holistisissa menetelmissä otetaan huomioon joen normaalit hydrologiset
olot.
Tässä tutkimuksessa ympäristövirtaaman määrittäminen tapahtuu mallintamalla Iijoen rakennetulla alaosalla
sijaitsevalle tutkimusalueelle virtaaman muutoksen vaikutusta tutkimusalueen vedenkorkeuteen ja
virtausnopeuteen sekä niiden vaikutusta lohen, taimenen ja tulvakoivikon elinolosuhteisiin.
Tutkimus osoittaa, että ympäristövirtaamaa ja sen periaatteita tulisi hyödyntää Suomessakin rakennettuihin
jokivesiin. Ympäristövirtaamasta on hyötyä etenkin rakentamisen seurauksena vähävetisiksi jääneissä uomissa,
joissa jo pienellä virtaaman kasvattamisella voidaan saada aikaan merkittäviä parannuksia joen ja jokivarsien
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Abstract

The river flow can be altered by using dams and weirs to regulate the natural rhythm of flow or more commonly
by building reservoirs to permanently change the quantity of the water flow. The organisms living in river and its
riparian areas have adapted to the natural dynamics of the river. Even small changes in the natural flow can
significantly undermine the river ecosystem due to a sensitive balance between biota and environmental
conditions in the river. Environmental flow has been developed as a means of securing the most natural possible
flow for rivers.
This research examines the environmental flow concept, the basic principles and methods behind it and the
purposes it has been used for around the world. The aim was to find out if the environmental flow principles have
been applied in Finland. In addition the research further develops the approach of environmental flow assessment.
The study was performed at the Finnish Environment Institute and was partly supported by the Ministry of
Agriculture and Forestry.
As the study states the concept of environmental flow was originally developed in the United States in late 1940s.
Its basic idea is to maintain the quantity, quality and duration of the flow sufficient to maintain the river and
riparian ecosystem in a good state. Although the concept is relatively young, it has been used to describe more
than 100 different approaches. In addition, environmental flow methods are routinely used for water resources
management at least in 30 countries and the number keeps increasing. Environmental flow methods are used for
example to protect vulnerable fish species, riparian vegetation, water quality and groundwater. In Finland,
environmental flow is a relatively new concept. Principles behind the concept have been applied on a case by case
basis, and there are no common principles of environmental flow assessment.
In general, environmental flow methods are classified by the hydrological, hydraulic, habitat simulation and
holistic methods. Holistic methods are the most advanced as they take into account many important elements in
river and riparian area instead of other methods focusing mainly on one species.
In this research, environmental flow principles are applied in the fully developed lower part of the River Iijoki in
Northern Finland. This approach included a model that takes into account both water level and flow changes in a
river stretch with evaluation of the effects on selected species (salmon and trout) and habitats (flood forest).
The study shows that environmental flow and its principles would be highly useful also in the regulated rivers in
Finland. Environmental flow is especially useful in the streams that have been left scarce as a result of
construction. In such cases, a small increase in the flow significantly improves the condition of the river and the
riparian area.
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1. Johdanto

Virtaama on määrittävä tekijä kaikille virtaaville vesille. Siitä on joen eliöille sekä
hyötyä (mm. ravinteiden kulkeutuminen) että haittaa (mm. ajelehtimisvaara). Jo
pelkästään eliön koko, muoto ja elämäntyyli vaikuttavat siihen, miten
hydrodynaamiset voimat vaikuttavat niihin (Allan 1995).

Ihminen on kautta aikojen hyödyntänyt virtaavia vesiä. Joen virtaamaa voidaan
muuttaa lukuisin eri tavoin, kuten säännöstelemällä ja johtamalla vettä vesistöstä
toiseen. Virtavesien luonnontilaa on maailmanlaajuisesti eniten muuttanut uomien
rakenteellinen muokkaus (mm. perkaus ja pohjapadot) ja virtaamien säännöstely
(Baxter 1977). Säännöstelyllä voidaan joko vähentää virtaama varastoimalla vettä
yläjuoksulla olevaan järveen tai tekoaltaaseen tai lisätä sitä vapauttamalla
varastoitua vettä takaisin uomaan luonnontilaista suurempana virtaamana.
Virtavesiä säännöstelemällä muutetaan mm. joen normaalia virtaamaa ja
vedenkorkeutta, joilla on merkittävä vaikutus joen ekosysteemiin.

Virtaamaolosuhteiden muutoksen vaikutus joen ekosysteemiin on yleensä monen
tekijän yhteisvaikutuksen summa. Muutokset voivat aiheuttaa mm. kalasaaliiden
pienentymistä, veden pilaantumista ja virkistyskäytön menetystä (Moss 1998;
Hellsten ym. 2005; King ym. 2008). Luonnontilaiselle joelle on tyypillistä
virtaaman vaihtelut vuodenajan ja vesitilanteen mukaan. Jos virtaamaa muutetaan,
muutetaan samalla olosuhteita, joihin joen eliöstö on sopeutunut. Kun virtaaman
merkitys joen ekosysteemille on ymmärretty, on keinoja sen turvaamiseksi alettu
selvittää (King ym. 2008).

Ympäristövirtaaman keskeisenä ajatuksena on joen ekosysteemin turvaaminen tai
palauttaminen mahdollisimman luonnontilaiseksi. Ympäristövirtaamamenetelmiä
kehitettiin ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa 1940-luvulla, mutta vasta 1980luvulla

menetelmien

käyttö

yleistyi

(Tharme

2003).

Ympäristövirtaamamenetelmien käyttö kasvaa jatkuvasti, sillä on ymmärretty, että
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pitkänajan seuraukset ympäristövirtaaman huomioimatta jättämisestä voivat olla
katastrofaaliset monille joen käyttäjille (Dyson ym. 2003).

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittä, mitä ympäristövirtaama pitää
käsitteenä sisällään, mitkä ovat sen keskeiset periaatteet ja menetelmät sekä mihin
tarkoituksiin ympäristövirtaamaa on maailmalla käytetty. Lisäksi tavoitteena on
selvittää, onko ympäristövirtaaman periaatteita sovellettu Suomessa. Tavoitteena
on myös kehittää arviointitapaa ympäristövirtaaman määrittämiseksi.

Tutkimus on osa maa- ja metsätalousministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen
vuosien 2011–12 tulossopimusta. Ohjaajina toimivat Suomen ympäristökeskuksen
sisävesiyksikön päällikkö, professori Seppo Hellsten sekä ylitarkastaja Antton
Keto.
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2. Teoreettinen tausta
2.1. Ympäristövirtaama käsitteenä
2.1.1. Käsitteen määritelmä kirjallisuudessa

Veden saastumista pidettiin 1900-luvun puoliväliin saakka pahimpana ihmisten
aiheuttamana uhkana joille. 1940-luvulla Yhdysvalloissa havaittiin jokien
patoamisen ja vähentyneiden kalasaaliiden välinen yhteys. Ympäristövirtaama
kehitettiinkin alun perin tärkeiden kalalajien suojelemiseksi. (King ym. 1999)

Vaikka ympäristövirtaama on käsitteenä suhteellisen nuori, sitä kuvaamaan on
käytetty yli 100 erilaista lähestymistapaa. Lisäksi siihen liittyviä menetelmiä
käytetään rutiininomaisesti vesivarojen hallinnassa ainakin 30 maassa ja määrä
kasvaa vuosittain. (King ym. 2008)

Kirjallisuudessa ympäristövirtaamaa kuvaamaan on käytetty useita termejä, kuten
environmental flow, ecological flow ja instream flow (Arthington & Pusey 2003).
Näistä yleisimmin käytettyjä ovat environmental flow ja instream flow. Suomen
kansallisessa vesistöjen kunnostusstrategiassa on käytetty myös termiä ekologinen
virtaama. Termien tavoin myös ympäristövirtaaman määritelmiä on lukuisia.
Pääperiaate kaikissa määritelmissä on kuitenkin sama: kyseessä on riittävä
virtaama joen ekosysteemin turvaamiseksi tai palauttamiseksi mahdollisimman
luonnonmukaiseksi.

Kirjallisuudessa ympäristövirtaamaa on kuvattu seuraavin esimerkein:
Ferrar (1989) määritteli ympäristövirtaaman virtaamaksi, jota tarvitaan keskeisten
ekologisten toimintojen ylläpitämiseksi joessa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi
veden ja ravinteiden kierto, sedimentin kulkeutuminen sekä orgaanisen aineen
hajoaminen. Käsitettä on käytetty myös kuvaamaan ekosysteemin säilyttämiseksi
ja luonnonvarojen suojelemiseksi tarvittavan veden määrää ja laatua (Tharme
2003; Arthington ym. 2006).
5

Arthingtonin & Zaluckin (1998) mukaan ympäristövirtaamalla voidaan tarkoittaa
laajaa, koko vesistöalueen kattavaa ohjeistusta tai pienen säännöstellyn joen
yksityiskohtaista hoitosuunnitelmaa. Ympäristövirtaaman tarkoituksena voikin
yleisellä tasolla olla luonnontilaiselle jokialueelle tyypillisten ominaispiirteiden
säilyttäminen tai palauttaminen taikka yksityiskohtaisesti uhanalaisten kalalajien
eloonjäämismahdollisuuksien parantaminen (Arthington & Pusey 2003; King ym.
2008). Ympäristövirtaaman avulla voidaan erään lähestymistavan mukaan
arvioida myös joen kykyä vastustaa virtaaman muutoksia (King & Brown 2006).

Acreman & Dunbar (2004) pitävät ympäristövirtaamaa seuraavana askeleena
minimivirtaama-ajattelusta, jossa oletettiin joen ekologisten ongelmien olevan
seurausta pienistä virtaamista. Oletuksena oli, että jos joen virtaama pidetään
tietyn kriittisen rajan yläpuolella, joen ekosysteemi voi hyvin. Nykyisin huomio
on kiinnittymässä enenevässä määrin myös tulvien ja keskivirtaamien
merkityksen

huomioimiseen

(Poff

ym.

1997).

Stalnaker

ym.

(1995)

tähdentävätkin, että minimivirtaama-vaatimuksilla voidaan aikaansaada vain
vähimmäisturva ekosysteemille.

2.1.2. Keskeisimmät periaatteet ja menetelmät

Ympäristövirtaaman periaatteet

Ympäristövirtaaman tarkoituksena on ylläpitää määrällisesti, laadullisesti ja
ajallisesti riittävää virtaamaa, jotta joen ekosysteemin hyvä tila turvataan (Dyson
ym. 2003). Joessa ja jokivarsilla elävät eliöt ovat sopeutuneet luonnontilaisille
joille tyypilliseen virtaaman vaihteluun. Erilaiset virtaamat vaikuttavat eri tavalla
joen morfologiaan ja biologiaan (taulukko 1, kuva 1).
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Taulukko 1. Erilaisten virtaamien merkitys ekosysteemin toiminnalle (King ym. 2003).

Virtaama
Pieni virtaama

Merkitys ekosysteemille
Pienet virtaamat ovat päivittäin esiintyviä virtaamia. Ne
kuvastavat joen normaalia hydrologista tilaa: sen kuivia ja
märkiä kausia sekä jatkuvuutta. Pienen virtaaman
suuruudessa on eroja kuivina ja märkinä kausina. Tästä
aiheutuvat
erilaiset
hydrauliset,
kosteusja
vedenlaatuolosuhteet, jotka suoraan vaikuttavat lajien
tasapainoon eri vuodenaikoina.

Pieni tulva

Pienet tulvat ovat ekologisesti merkittäviä puolikuivilla
(semi-arid) alueilla kuivina kausina. Ne edesauttavat mm.
kalojen kutua.

Suuri tulva

Suuret tulvat vaikuttavat hyvin samalla tavoin kuin pienet
tulvat, mutta niillä on voimakkaan virtaaman vuoksi
vaikutusta myös uoman muotoon. Ne kuljettavat
mukanaan mm. karkeaa sedimenttiä, ravinteita ja valumaalueelta peräisin olevia siemeniä. Ne edesauttavat monien
lajien lisääntymistä ja kosteuttavat maaperää. Suurien
tulvien aikana vedet voivat ulottua kuiville alueille, jolloin
yhteys merelle säilyy.

Virtaaman vaihtelu

Virtaaman vaihdellessa uoman olosuhteet muuttuvat
jatkuvasti. Vaihtelun seurauksena syntyy monimuotoisia
elinympäristöjä, mikä puolestaan edesauttaa paikallisen
lajiston syntymistä. Mitä suurempi on fysikaalinen
monimuotoisuus, sitä moninaisempi on luonnon
monimuotoisuus.

Kuva 1. Vedenkorkeuden vaihtelu eri virtaamilla. Kuva: King & Louw (1998).
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Virtaaman muutos aiheuttaa usein muutoksia joen ekosysteemeissä (Poff ym.
2003; Bunn & Arthington 2002). Bunn & Arthington (2002) ovat kuvanneet
virtaaman merkitystä seuraavasti:
-

Virtaama on jokiympäristöä määrittävä tekijä ja se vaikuttaa joen
bioottiseen koostumukseen.

-

Joessa elävät eliöt ovat sopeutuneet virtaaville vesille tyypilliseen
virtaaman vaihteluun ja kausittaisuuteen.

-

Luonnollisen pituus- ja sivuttaissuuntaisen jatkuvuuden turvaaminen on
tärkeää monien jokiympäristön eliöiden elinvoimaisuuden kannalta.

-

Vieraslajien leviäminen ja menestyminen joessa helpottuu virtaamaolojen
muuttuessa.

Uomien pituussuuntainen jatkuvuus on olennainen tekijä vesistöjen ekologisessa
kokonaisuudessa. Vesivoiman käytön yhteydessä on tehty mm. patoja ja
rumpurakenteita, jotka vaikeuttavat eliöiden liikkumista (Jormola ym. 2003) ja
saattavat jopa estää sen. Nopeat ja usein toistuvat virtaaman ja vedenkorkeuden
muutokset

ovat

yleisiä

vesistöissä,

joihin

vesivoimalaitosten

lyhytaikaissäännöstely (hydropeaking) vaikuttaa. Sillä voi olla merkittäviä
vaikutuksia

joen

monimuotoisuuteen

aiheuttaen

mm.

häiriötä

kaloille,

selkärangattomille ja kasveille (Schleiss, & Boes 2011).

Joen tärkeiden ekologisten toimintojen säilyttämiseksi tarvitaan tietämystä joen
eliöstöstä ja eliöstön välisistä vuorovaikutussuhteista. Eliöstön kenties tärkein
ominaisuus on sen kyky sopeutua virtaaman muutokseen (Ferrar 1989). Mitä
paremmin eliöstö pystyy sopeutumaan virtaaman muutoksiin sitä pienempi on
tarvittava ympäristövirtaama.

Ympäristövirtaaman turvaaminen on keino suojella joen ekosysteemejä alueilla,
joilla

virtaamaa

muutetaan

tai

vedenkäytöstä

kilpailevat

useat

tahot.

Ympäristövirtaamasta on hyötyä sekä ihmiselle että luonnolle (Dyson ym. 2003).
Joki tarjoaa ihmisille ns. ekosysteemipalveluja (elävän luonnon ihmisille
8

tuottamia aineettomia tai aineellisia hyötyjä), kuten virkistäytyminen (Bergström
ym. 2011). Jos virtaamia muutetaan ilman, että huomioidaan joen ekosysteemin
tarpeet, voidaan aiheuttaa vahinkoa joen ekosysteemille ja vaarantaa joen
tarjoamat ekosysteemipalvelut (Dyson ym. 2003).

Ympäristövirtaaman määrityksissä on suuria eroja. Määritykset vaihtelevat
yksittäisestä, koko vuoden keskivirtaaman määrityksestä nykyisin jo yleisempään,
kattavaan, muokattavissa olevaan virtaama-aluemääritykseen, jossa ympäristön
tarpeisiin

tarvittavan

tapauskohtaisten

veden

määrä

virtaamien

määritetään

perusteella

kuukausittaisten

(Arthington

ym.

ja/tai
2006).

Ympäristövirtaaman määrittämiselle ei ole olemassa yhtä yksinkertaista kaavaa,
joka toimisi kaikissa vesistöissä. Määrityksessä tulisi aina ottaa huomioon
vesistön erityispiirteet (Dyson ym. 2003). Myös määritysten laajuudessa on suuria
eroja (King ym. 1999). Tarkasteltu alue voi olla laaja, jolloin siihen kuuluu sekä
alueella olevia säännösteltyjä jokia että säännöstelemättömiä jokia. Alue voi myös
koostua pelkästään yksittäisestä jokiosuudesta.

Ympäristövirtaamamenetelmät

Ympäristövirtaamamenetelmiä alettiin käyttää, kun säännöstellyissä joissa pitkään
käytettyjen minimivirtaamien huomattiin olevan riittämätön estämään jokien
ekologisen tilan heikkenemistä (Richter ym. 1996). Tämä johtuu pääasiassa siitä,
että

minimivirtaama,

nimensä

mukaisesti,

tarjoaa

ainoastaan

pienen

perusvirtaaman, mutta se ei ota huomioon joille tyypillisiä virtaamanvaihteluita,
kuten tulvia. Jotta säännöstellyissä joissa pystytään turvaamaan ekosysteemille
mahdollisimman luonnonmukainen tila, tulee kaikki joille tyypilliset ja luontaiset
virtaamavaihtelut ottaa huomioon.

Ympäristövirtaamamenetelmien avulla määritettyyn virtaamaan sisällytetään
joille tyypilliset minimivirtaamat, keskivirtaamat ja tulvat. Näin ollen menetelmiä
voidaan käyttää hyödyksi säännöstellyissä joissa, joiden luonnollista virtaamaa on
muutettu. Ympäristövirtaaman määrityksessä otetaan huomioon joen hydrologian
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lisäksi myös sen biologia. Näiden yhteensovittaminen sekä kanavoiminen tarkaksi
ohjeistukseksi on kuitenkin haastavaa (Poff ym. 2003).

Ympäristövirtaamamenetelmien luokittelu

Ympäristövirtaamamenetelmiä on luokiteltu monella eri tavalla, joista taulukossa
2 on esitetty keskeisimmät.

Taulukko 2. Esimerkkejä ympäristövirtaaman eri menetelmien luokittelusta.

Organisaatio/kehittäjä
IWMI/ Tharme 2003 ja
King ym. 1999

IUCN/ Dyson ym. 2003,
Acreman & Dunbar
2004

Menetelmän
luokittelu
Hydrologinen
(hydrological)
Hydraulinen
(hydraulic)
Habitaattiarvio
(habitat simulation)
Holistinen (holistic)

Esimerkkimenetelmä

Look-up tables

Hydrologinen: Q95
Ekologinen: Tennantin menetelmä
Hydrologinen: Richterin menetelmä
Hydraulinen: wetted perimeter menetelmä
BBM

Desk top analyses

Funktionaalinen
analyysi
Habitaattimallinnus
Arthington & Zalucki
1998 ja Arthington &
Pusey 2003
Ferrar 1989

Tennantin menetelmä
Wetted perimeter -menetelmä
IFIM
BBM, DRIFT

PHABSIM

Bottom-up
Top-down

BBM, IFIM
Benchmarking-menetelmä

Hydrologinen
Biologinen

Tennantin menetelmä
IFIM, PHABSIM

Ympäristövirtaamamenetelmät voidaan luokitella yksinkertaisimmillaan kahteen
luokkaan. Esimerkki tällaisesta luokittelusta on jako menetelmiin, joissa
hyödynnetään hydrologista aineistoa ja menetelmiin, joissa hyödynnetään
biologista aineistoa (Ferrar 1989). Hydrologista aineistoa hyödynnetään mm.
Tennantin menetelmässä ja biologista aineistoa mm. Instream Flow Incremental
Methodology -menetelmässä (IFIM).
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Toinen esimerkki yksinkertaisesta luokittelusta on bottom-up–top-down luokittelu (Arthington & Zalucki 1998; Arthington & Pusey 2003). Jos
ympäristövirtaaman määrittämistä varten kehitetään virtaamamalli, bottom-up luokan

menetelmissä

virtaamamallia

lähdetään

kehittämään

lisäämällä

lähtövirtaamaan (lähtövirtaama on 0) tarvittava määrä virtaamaa. Top-down luokan menetelmissä periaatteena on kysymys ”kuinka paljon voimme muokata
joen virtaamaa ennen kuin akvaattinen ekosysteemi muuttuu merkittävästi tai
heikentyy vakavasti?” Toisin sanoen virtaamamallia kehitetään määrittämällä
suurin hyväksyttävä muutos luonnollisiin olosuhteisiin. Holistinen Building Block
Methodology (BBM) on esimerkki bottom-up luokkaan kuuluvasta menetelmästä
ja benchmarking-menetelmä on esimerkki top-down luokkaan kuuluvasta
menetelmästä. Bottom-up -luokkaan kuuluvia menetelmiä käytetään yleisemmin.

Ympäristövirtaamamenetelmät voidaan jaotella myös seuraaviin luokkiin: look-up
table, desk top analyses, funktionaalinen ja habitaattimallinnus (Dyson ym. 2003).
Menetelmistä suurin osa kuuluu look-up table -luokkaan, josta esimerkkinä on
Tennantin menetelmä. Taulukossa 3 on esitetty luokittelujen edut ja puutteet.

11

Taulukko 3. Ympäristövirtaaman luokittelu (Dyson ym. 2003).

Luokittelu

Alaluokittelu

Edut

Puutteet

Look-up table

Hydrologinen

Halpa, nopea

Ei paikkasidonnainen.

Ekologinen

käyttää

Hydrologisia indeksejä ei
voida käyttää ekologisissa
menetelmissä. Ekologiset
indeksit tarvitsevat dataa
tutkittavalta alueelta.

Desk top analyses

Hydrologinen

Paikkasidonnaine

Tarvitaan pitkän ajan

Hydraulinen

n, uuden aineiston

tietoja.

Ekologinen

kerääminen

Ei ole erityistä käyttöä

vähäistä

ekologiselle datalle.

Funktionaalinen

Joustava, ottaa

Kallista kerätä kaikki

analyysi (functional

huomioon koko

tarvittava data ja hyödyntää

analysis)

ekosysteemin

asiantuntijoita laajalti.
Asiantuntijat eivät
välttämättä pääse
yhteisymmärrykseen.

Habitaattimallinnus

Toistettava,

Kallista kerätä hydraulista

(Habitat modelling)

ennakoiva

ja ekologista dataa.

Kirjallisuudessa ympäristövirtaamamenetelmät jaotellaan usein neljään luokkaan:
hydrologiseen, hydrauliseen, habitaattiarvioon ja holistiseen (mm. King ym. 1999;
Tharme 2003; King ym. 2003; Ahmadi-Nedushan ym. 2006).

Hydrologiset menetelmät

Hydrologiset menetelmät ovat ympäristövirtaamamenetelmistä yksinkertaisimpia.
Niissä ympäristövirtaaman suositukset voidaan antaa hydrologiseen, yleensä
historialliseen virtaama-aineistoon perustuen (King ym. 1999; King ym. 2008).
Menetelmissä ympäristövirtaama esitetään yleensä jonain tiettynä osuutena
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virtaamasta, kuten minimivirtaamana. Menetelmät soveltuvat nopeudestaan ja
ekologisen tiedon vähäisestä tarpeesta johtuen parhaiten tarvittavan virtaaman
esiselvityksen työkaluksi (Arthington ym. 2007). Menetelmät eivät kuitenkaan ota
huomioon tarkasteltavan alueen erityispiirteitä (King ym. 1999).

Esimerkkejä

hydrologisista

menetelmistä

ovat

Tennantin

menetelmä

ja

pysyvyyskäyrä (Flow Duration Curve). Tennantin menetelmä, joka tunnetaan
myös nimellä Montanan menetelmä, (Tennant 1976) on hydrologisista
menetelmistä eniten käytetty (Arthington & Zalucki 1998; Tharme 2003).
Menetelmän perusajatuksena on, että tietyn suuruinen virtaama pystyy
ylläpitämään eliöiden elinympäristön tietyssä kunnossa.

Tennantin menetelmän ensimmäinen askel on joen keskivirtaaman määrittäminen.
Keskivirtaaman määrittämisen jälkeen lasketaan virtaaman suuruus sen ollessa 10
%, 30 % ja 60 % keskivirtaamasta. Nyrkkisääntönä on, että joen elinympäristöt
säilyvät suurimmalle osalle eliöistä hetkellisesti elinkelpoisina virtaaman ollessa
10 %, hyvänä virtaaman ollessa 30 % ja erinomaisena virtaaman ollessa 60 %
keskivirtaamasta.

Pysyvyys on hydrologinen perussuure, joka ilmoittaa sen suhteellisen ajan, jonka
suureen, kuten virtaama, vedenkorkeus tai valuma, arvo on tietyn arvon
yläpuolella. Virtaaman pysyvyyden määrittämisessä on monien vuosikymmenien
ajan käytetty pysyvyyskäyrää (Vogel & Fennessey 1994), joka tarjoaa
yksinkertaisen,

mutta

kuitenkin

perusteellisen

näkökulman

virtaaman

historiallisesta vaihtelusta. Se kertoo päivittäisen, viikoittaisen, kuukausittaisen
(tai jonkun muun aikavälin) virtaaman suuruuden ja esiintymistiheyden välisen
suhteen. Pysyvyyskäyrässä virtaaman ylittymisen todennäköisyys ilmoitetaan
yleensä prosenttiosuutena ajasta, jonka virtaama ylittyy (Copestake & Young
2008). Esimerkiksi Q95 tarkoittaa, että virtaama ylittyy 95 % ajasta. Käyrästä
nähdään myös todennäköisyys sille, että virtaama on tarkastellun virtaaman
kanssa yhtä suuri tai suurempi (Kuva 2). Pysyvyyskäyrää voidaan käyttää apuna
ympäristövirtaaman määrityksessä (Acreman 2005).
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Kuva 2. Esimerkki pysyvyyskäyrästä. Kuva: Snelder ym. (2011).

Hydrauliset menetelmät

Hydraulisissa

menetelmissä

ympäristövirtaama

määritetään

hyödyntäen

yksinkertaisten hydraulisten muuttujien, kuten märkäpiirin ja virtaaman välistä
suhdetta (King ym. 1999; King ym. 2008). Menetelmissä ympäristövirtaama
määritetään yleensä kuvaajasta, jossa esitetään hydrauliset muuttujat ja virtaama.
Hydraulisia menetelmiä käytetään vielä ympäristövirtaaman määrityksessä, mutta
monesti ne korvataan kehittyneemmillä menetelmillä tai ne on mukautettu
holistiseksi menetelmäksi. (Arthington ym. 2007)
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Hydraulisten menetelmien etuna on niiden edullisuus. Lisäksi menetelmä ottaa
huomioon alueen erityispiirteet. Menetelmän heikkoutena on se, että siinä tehdään
oletuksia ekologisista yhteyksistä. (King ym. 1999)

Wetted

Perimeter

-menetelmä

on

esimerkki

hydraulisesta

ympäristövirtaamamenetelmästä. Siinä hyödynnetään uoman märkäpiirin ja
virtaaman suhdetta minimiympäristövirtaaman määrittämisessä. Menetelmässä
märkäpiirin ja virtaaman suhteesta piirretään käyrä, josta voidaan silmämääräisesti
määrittää

minimiympäristövirtaama

minimiympäristövirtaaman

oletetaan

(kuva
olevan

3).

piirretyssä

Menetelmässä
käyrässä

olevan

jyrkkyyden muutoksen kohdalla. Virtaaman ollessa tätä pienempi märkäpiiri
pienenee merkittävästi. (Gippel & Stewardson 1998).

Menetelmässä kaavion akselien skaalaus on merkittävä tekijä jyrkkyyden
muutoksen esiintymisen kannalta, joten skaalaukseen tulee kiinnittää erityistä
huomiota

(kuva

3).

Menetelmän

käyttö

minimiympäristövirtaaman

määrittämiseen on ongelmallista mm. skaalauksesta johtuen, joten menetelmää ei
tulisi käyttää yksin ympäristövirtaaman määrityksessä, vaan yhdessä toisen
menetelmän kanssa. (Gippel & Stewardson 1998)
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Kuva 3. Hypoteettinen märkäpiirin ja virtaaman suhde samasta aineistosta kahdella eri
skaalauksella. Vaikka samaa aineistoa on käytetty molemmissa kaavioissa, jyrkkyyden muutos
näyttäisi olevan molemmissa eri kohdassa. Kuva: Gippel & Stewardson (1998).

Habitaattimenetelmät

Habitaattimenetelmät

perustuvat

mallintamismenetelmään

(King

mikrohabitaatti-

ym.

2008).

tai

habitaattien

Menetelmissä

hyödynnetään

hydraulista habitaatti-virtaama -suhdetta, jonka avulla tehdään yksityiskohtainen
mallipohjainen analyysi. Analyysissä tarkastellaan hydrologisen, hydraulisen ja
biologisen yhdistelmäaineiston perusteella eri virtaamilla kohde-eliöstölle tarjolla
olevan fysikaalisen habitaatin määrää ja sopivuutta. Monesti apuna käytetään
habitaatin soveltuvuuskäyrää. Tuloksia, jotka ovat yleensä tietyn lajin habitaattivirtaama-käyriä tai elinympäristön aika- ja esiintymissarjoja, voidaan käyttää
ympäristövirtaaman määrityksessä. (King ym. 1999; Arthington ym. 2007)

Habitaattimenetelmät

ovat

tietokonepohjaisia,

joten

niissä

pystytään

hyödyntämään suurta aineistomäärää kohtuullisen helposti (King ym. 2008).
Menetelmät vaativat paljon aineistoa ja asiantuntijoita, joten ne ovat kalliita.
Tämä saattaa rajoittaa niiden käyttöä.
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Esimerkki habitaattimenetelmästä on Instream Flow Incremental Methodology
(IFIM). Yhdysvalloissa kehitetty IFIM (Bovee 1986) on maailmanlaajuisesti
yleisimmin käytetty ja parhaiten dokumentoitu menetelmä ympäristövirtaaman
määrittämiseen (King ym. 2008). Menetelmän avulla pystytään selvittämään
virtaamaolojen muutoksen vaikutukset joen ekosysteemin.

Menetelmä koostuu useista analyyttisistä vaiheista ja mallintamisista, joiden
avulla

pyritään

selvittämään

virtaaman

muutosten

vaikutuksia

uoman

rakenteeseen sekä vedenlaatuun, lämpötilaan ja saatavuuteen hyödyntäen
hydraulisia, hydrologisia ja biologisia aineistoja (Arthington & Zalucki 1998).

Menetelmän eri vaiheita ovat (Dyson ym. 2003):
-

Ongelman määrittäminen

-

Projektin suunnittelu ja valuma-alueen luokittelu

-

Mallin kehittäminen (mm. habitaattisimulaatiomalli PHABSIM)

-

Mallin muokkaaminen ja testaaminen

-

Tulokset

Menetelmä on hyvin laaja-alainen, mikä koetaan sekä menetelmän eduksi että
haitaksi.

Menetelmän

etuna

on

mm.

ongelmakeskeinen

rakenne

ja

tapauskohtainen lähestymistapa. Menetelmä on kuitenkin hyvin aikaavievä juuri
sen laajuudesta johtuen.

Holistiset eli kokonaisvaltaiset menetelmät

Holistisia menetelmiä alettiin käyttää 1990-luvun alussa. Menetelmissä ei
keskitytä vain

yksittäisille lajeille sopivaan virtaamaan,

vaan pyritään

määrittämään koko ekosysteemille sopiva virtaama (King ym. 1999). Yksittäisten
lajien hyvinvoinnin kannalta on tärkeää turvata koko ekosysteemin hyvinvointi.
(Ferrar 1989). Virtaamien määrittämisessä hyödynnetään erilaisia kriteereitä,
kuten virtaaman voimakkuutta ja ajoitusta (King ym. 2008).
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Holistisissa menetelmissä on monia etuja muihin ympäristövirtaamamenetelmiin
verrattuna. Menetelmien merkittävin etu muihin menetelmiin verrattuna on
luultavasti se, että niiden avulla voidaan käsitellä laaja-alaisesti joen ekosysteemin
eri osa-alueita. Lisäksi menetelmissä otetaan huomioon joen normaalit
hydrologiset olot. Tästä johtuen holististen menetelmien käyttöä suositaan
nykyisin. Menetelmien käyttö vaatii kuitenkin hyvin laajaa asiantuntijajoukkoa,
joten ne ovat erittäin kalliita. (King ym. 1999)

Holistisista menetelmistä esimerkkejä ovat Building Block Methodology (BBM) ja
Downstream Response to Imposed Flow Transformation (DRIFT). BBMmenetelmä käsittelee jokiekosysteemiä kokonaisvaltaisesti, sen sijaan, että
keskittyisi

ainoastaan

valittuihin

lajeihin,

kuten

monet

muut

ympäristövirtaamamenetelmät. Menetelmä on kehitetty Etelä-Afrikassa 1990luvulla virtavesitutkijoiden toimesta. BBM on tällä hetkellä yksi kehittyneimmistä
ympäristövirtaamamenetelmistä maailmalla ja sen avulla ympäristövirtaaman
arviointi on viety kokonaan uuteen suuntaan (King ym. 2008). Menetelmä
perustuu kolmeen oletukseen (Arthington & Zalucki 1998):
-

Joen eliöstö voi selviytyä virtaaman ollessa pieni, mutta on riippuvainen
myös suuremmista virtaamista.

-

Tärkeiden virtaamaominaisuuksien tunnistaminen auttaa joen luonnollisen
eliöstön ja prosessien säilyttämisessä.

-

Erilaiset virtaamat vaikuttavat uoman morfologiaan eri tavalla.

BBM koostuu kolmesta pääosasta: työpajan valmistelusta, työpajasta ja työpajan
jälkeisestä työstä. Työpajan valmisteluvaiheessa projektin koordinaattori tutustuu
kohdealueeseen ja alueen habitaatit kuvataan matalan veden aikaan ilmasta käsin.
Toisessa vaiheessa
hydrogeologeista,

asiantuntijaryhmä, joka
geomorfologeista

sekä

koostuu mm. hydrologeista,
biologian

tutkijoista,

kuten

kalabiologeista, kokoontuu neljä kertaa (Dyson ym. 2003). Ensimmäisen
tapaamisen

aikana

kaikki

ryhmään

kuuluvat

asiantuntijat

tutustuvat

kohdealueeseen. Toinen tapaaminen keskittyy tiedon vaihtoon ryhmään kuuluvien
asiantuntijoiden kesken. Toisen tapaamisen aikana myös katsotaan aiemmin
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kuvattu video alueella esiintyvistä habitaateista (King ym. 2008). Kolmannen
tapaamisen aikana asiantuntijat käyvät läpi sovitut menetelmän vaiheet ja
arvioivat olemassa olevan tiedon päästäkseen yhteisymmärrykseen alueelle
sopivasta ympäristövirtaamasta (Dyson ym. 2003). Neljännessä tapaamisessa
käydään läpi aiemmin määritetty ympäristövirtaama ja varmistetaan, että se on
aiemmin sovitun mukainen.

Työpajan jälkeisessä vaiheessa työpajassa määritetty ympäristövirtaama ja
kohdealueen hydrologinen aineisto analysoidaan ja arvioidaan voidaanko
määritetty ympäristövirtaama saavuttaa ilman, että siitä aiheutuu liian suurta
haittaa joen käyttäjille. Jos määritettyä ympäristövirtaamaa ei voida saavuttaa,
virtaaman määrittämiseen osallistuneet asiantuntijat voivat neuvoa, kuinka
käytettävissä olevaa virtaamaa voidaan ympäristön kannalta parhaiten hallita
(King ym. 2008).

BBM:ssä otetaan huomioon joen eliöstön riippuvuus jokialueen ominaispiirteistä
(rakennuspalikoista, building blocks), kuten virtaamista ja tulvista, jotka
ylläpitävät jokiluonnon monimuotoisuutta, sedimentin dynamiikkaa ja joen
geomorfologista rakennetta (Dyson ym. 2003). Kohteille määritetään parhaiten
sopivat virtaamat, niiden voimakkuus, ajoitus ja kesto. Määrityksessä keskitytään
joen luonnollisen virtaama-alueen ominaispiirteisiin, joista tärkeimpiä ovat
yleensä joen jatkuvuus, perusvirtaaman suuruus kuivina ja märkinä kausina,
tulvien laajuus, ajoitus ja kesto märkinä kausina sekä hetkittäisten suurten
virtaamien esiintyminen kuivina kuukausina. Tämän jälkeen selvitetään, mitkä
virtaama-alueen ominaispiirteet ovat tärkeimpiä joen tilan säilyttämisen tai
saavuttamisen kannalta ja jotka tästä syystä tulisi säilyttää (King ym. 2008).

Jokainen

virtaama-alueen

ominaispiirre

on

ns.

rakennuspalikka,

joista

ympäristövirtaama rakentuu. Ensimmäinen rakennuspalikka, eli perusvirtaama,
määrittää joen jatkuvuuden tai ei-jatkuvuuden sekä kuivien ja märkien kausien
vaihtelun (kuva 4). Seuraavien rakennuspalikoiden avulla pyritään saavuttamaan
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eliöyhteisöjen, elinympäristöjen ja sedimentin prosessien hyvinvoinnin kannalta
sopivat virtaamat (King ym. 2008).

Kuva 4. BBM:ää hyödyntäen määritetty hypoteettinen ympäristövirtaama. Kuva: Tharme & King
(1998).

DRIFT

on

Etelä-Afrikassa

kehitetty

skenaarioihin

perustuva

holistinen

menetelmä, joka tarjoaa päätöksentekijöille useita vaihtoehtoisia ratkaisuja
tarkasteltavan joen virtaama-alueelle sekä vaihtoehtojen vaikutuksia joen tilaan
(Dyson ym. 2003). Sen peruslähtökohtana on ajatus siitä, että erisuuruisia
virtaamia tarvitaan ylläpitämään jokiekosysteemi elinvoimaisena (Brown &
Joubert 2003).

DRIFT koostuu neljästä osiosta (King ym. 2003, kuva 5):
-

Biofysikaalisessa osiossa kuvaillaan joen ekosysteemi ja mietitään, kuinka
se muuttuisi, jos virtaamaolosuhteet muuttuvat.

-

Sosiologisessa osiossa joesta elinkeinonsa saavien ja jokivarsilla elävien
ihmisten, heidän käyttämiensä resurssien ja terveyden välisiä linkkejä
selvitetään. Tarkoituksena on selvittää, kuinka joessa tapahtuvat
muutokset vaikuttaisivat heidän elämäänsä.
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-

Kolmannessa

osiossa

laaditaan

skenaarioita

potentiaalisesti

tulevaisuudessa esiintyvistä virtaamista ja niiden vaikutuksista jokeen ja
jokivarsilla eläviin ihmisiin.
-

Taloudellisessa osiossa listataan kompensaatioista ja lievennyksistä
aiheutuvat kulut.

Kuva 5. DRIFT-menetelmän eri osiot. Kuva: King ym. (2003).

DRIFT-menetelmän todennäköisesti tärkein ja innovatiivisin ominaisuus on vahva
sosiologinen osio (Dyson ym. 2003). Sosiologisen osion prosessikaavio on
esitetty kuvassa 6.
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Kuva 6. Sosiologinen osio (PAR = the Population at Risk). Kuvan modulit (module 1 ja 4)
viittaavat kuvan 5 moduleihin. Kuva: King ym. (2003).

Menetelmien jakautuminen

Hydrologisiin, hydraulisiin, habitaatti-, holistisiin, yhdistelmä- ja muihin
menetelmiin kuuluvia ympäristövirtaamamenetelmiä on yhteensä 207 kappaletta,
ja niitä on sovellettu 44 maassa. Käytössä olevista menetelmistä suurin osa (30 %)
luokitellaan hydrologisiin menetelmiin. Habitaattimenetelmiä on toiseksi eniten
(28 %). Hydraulisia menetelmiä on dokumentoitu 11 % ja holistisia menetelmiä
vain 8 % kaikista käytössä olevista menetelmistä. (Tharme 2003)

Edellä mainittujen luokittelujen lisäksi käytössä on yhdistelmämenetelmiä, kuten
Managed Flood Release Approach menetelmä, joiden osuus on 17 % kaikista
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menetelmistä. Lisäksi 6,8 % menetelmistä ei kuulu mihinkään edellä mainittuun
luokkaan. (Tharme 2003)

2.2. Soveltamiskohteet maailmalla

Ympäristövirtaama kehitettiin Yhdysvaltojen länsiosassa 1940-luvun lopulla,
mutta ympäristövirtaamamenetelmiä ryhdyttiin aktiivisesti käyttämään vasta
1970-luvun aikana. Yhdysvaltojen ulkopuolella mm. Australiassa, EteläAfrikassa,

Iso-Britanniassa

ja

Uudessa-Seelannissa,

ympäristövirtaamamenetelmien käyttö kasvoi 1980-luvulla. Hieman tämän
jälkeen menetelmien käyttö yleistyi myös mm. Brasiliassa, Japanissa ja
Portugalissa. Muualla maailmassa, mukaan lukien Itä-Euroopassa, suurelta osin
Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa, on julkaistu hyvin vähän
ympäristövirtaamaa koskevaa kirjallisuutta, joten menetelmien käytöstä ei tältä
osin ole tietoa. Tällä hetkellä Australia ja Etelä-Afrikka ovat edelläkävijöitä
ympäristövirtaamamenetelmien kehittämisessä. (Tharme 2003)

2.2.1. Eurooppa

Suurimmassa osassa EU-maita on ympäristövirtaamaa koskeva kansallinen
lainsäädäntö

(taulukko

4).

Osa

maista,

joilla

ei

ole

lainsäädäntöä

ympäristövirtaamasta, saattaa kuitenkin noudattaa siihen liittyviä periaatteita.
Esimerkiksi Belgiassa, Saksassa, Suomessa, Islannissa, Luxemburissa, Norjassa ja
Ruotsissa ei ole minimiympäristövirtaamaa koskevaa lainsäädäntöä, mutta siitä
huolimatta maissa käytetään minimiympäristövirtaamaa tapauskohtaisesti (Kampa
ym. 2011).
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Taulukko 4. Yhteenveto ympäristövirtaamaan liittyvistä lainsäädännöllisistä vaatimuksista
ympäristön tilan parantamiseksi EU-maissa ja Norjassa. Lyhenteet: Itävalta (AT), Belgia (BE),
Bulgaria (BG), Sveitsi (CH), Tšekin tasavalta (CZ), Saksa (DE), Espanja (ES), Suomi (FI), Ranska
(FR), Unkari (HU), Islanti (IS) , Italia (IT) , Liettua (LT), Luxemburi (LU), Latvia (LV),
Alankomaat (NL), Norja (NO), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Ruotsi (SE), Slovenia
(SI), Iso-Britannia (UK). Kuva: Kampa ym. (2011).

Iso-Britannia

Iso-Britanniassa

on

kompensaatiovirtaamia,

jo

yli

100

vuotta

sitten

otettu

pääasiassa turvaamaan alajuoksun

käyttöön

vedenkäyttäjien

oikeuksia (Acreman 2005). Kompensaatiovirtaamat määritettiin usein pääasiassa
"rules of thumb" menetelmän avulla. Kun säännöstelyn negatiiviset vaikutukset
joen ekosysteemiin tunnistettiin, Water Act esitteli vuonna 1963 Iso-Britannialle
lakisääteisen

minimivirtaamaperiaatteen

(Petts

1996).

Käytännössä

minimivirtaamaperiaatetta ei kuitenkaan koskaan otettu lakisääteiseksi.

Iso-Britanniassa on käytössä monia

ympäristövirtaamamenetelmiä,

kuten

hydrologinen Q95 ja Tennantin menetelmä sekä habitaattimenetelmiä, kuten IFIM
(King

ym.

1999).

Menetelmiä

on

käytetty

pääasiassa

historiallisten

navigointilupien, vedenlaadun sekä kalastuksen turvaamiseksi (Petts 1996).
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Portugali

Portugalissa kesäaikainen kuivuus on lisääntynyt maan luoteisosasta itään ja
etelään. Maan keski- ja eteläosissa useimmat pienet ja keskisuuret joet ovat
vuosittain kuivina vähintään kolme kuukautta (Almaça 1995; King 1999).

Portugalissa

on

käytössä

ympäristövirtaamamenetelmistä

mm.

Tennantin

menetelmä, Wetted Perimeter menetelmä ja IFIM. Tavoitteena on erityisesti
eristyneiden altaiden säilyttäminen kuivan kauden aikana, vedenlaadun,
pohjaveden sekä kalalajien turvaaminen (Almaça 1995; King ym. 1999).

Norja

Norjan energiasta yli 95 % tuotetaan vesivoimalla. Vuonna 1999 noin 25 %
Norjan vesistöistä oli säännöstelty vesivoiman tarpeisiin. Näistä kolmannessa
esiintyy syntyperäistä merilohta. Viranomaiset vaativat kompensaatiotoimia,
kuten minimivirtaamia, säännöstelystä mahdollisesti aiheutuvan merilohen
elinympäristöjen

tuhoutumisen

vuoksi

(Halleraker

ym.

2007).

Ympäristövirtaamaa on kuitenkin harvoin sovellettu Norjan säännösteltyihin
jokiin (Kampa ym. 2011). Ympäristövirtaaman periaatteista olisi kuitenkin
Norjassa hyötyä mm. syntyperäisen merilohen suojelussa.

2.2.2. Pohjois-Amerikka

Yhdysvallat

Ýmpäristövirtaama on käsitteenä lähtöisin Yhdysvaltojen länsiosasta, jossa
ympäristövirtaamamenetelmiä

käytettiin

ensimmäisen

kerran

1940-luvulla

tärkeiden kalalajien suojeluun. (Tharme 2003)

Yhdysvalloissa on muihin maihin verrattuna sovellettu
ympäristövirtaamamenetelmiä.

Monet
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menetelmistä

selvästi eniten
on

kuitenkin

ympäristövirtaaman alkutaipaleella käytettyjä hydraulisia menetelmiä, joita ei
nykypäivänä enää juuri käytetä (Tharme 2003). Maassa on käytössä mm.
Tennantin menetelmä, Wetted Perimeter menetelmä ja IFIM. Yhdysvalloissa
kehitettynä IFIM on luonnollisesti yleisimmin käytetty menetelmä (King ym.
1999).

Menetelmät ovat

ajan

saatossa

kehittyneet

kiinteiden minimivirtaamien

asettamisesta akvaattisten elinympäristöjen huomioon ottamiseen. Suurin osa
Yhdysvalloissa tehdyistä tutkimuksista on keskittynyt kalojen ja pohjaeläinten
elinympäristön tarpeiden turvaamiseen (Stalnaker 1995). 1990-luvulta lähtien
huomio on

kiinnittynyt

myös

virtaaman,

jokivarsien kasvillisuuden ja

virkistyskäytön välisiin suhteisiin (Shelby ym. 1992).

2.2.3. Etelä-Amerikka

Brasilia

Brasilia on yksi maailman suurimmista maista ja tästä johtuen myös ilmastoolosuhteet eri puolilla maata vaihtelevat trooppisen kosteasta kuivaan. Tämä on
aikaansaanut

yhteensä

9

erilaisen

biomin

(eloyhteisö

eli

laaja-alainen

ekosysteemeistä ja suuremmista paikallisista alueista muodostuva kokonaisuus)
muodostumisen (Benetti ym. 2004).

Brasilian käytettävissä olevasta vedestä n. 80 % sijaitsee alueilla (mm.
Amazonilla), joissa asuu vain 6,5 % koko väestöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että 93,5
% väestöstä asuu alueilla, joissa sijaitsee vain 20 % käytettävissä olevasta vedestä.
Tästä syystä vedestä on tullut merkittävä kiistanaihe monilla alueilla. Kun kilpailu
vedestä kasvaa, tarvitaan parempaa tietämystä jokiympäristön veden tarpeesta,
jotta tiedetään, kuinka paljon vettä on syytä säilyttää ekosysteemille ja kuinka
paljon sitä voidaan siirtää muihin tarpeisiin. (Benetti ym. 2004)
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Ympäristövirtaaman käyttö joen ekosysteemin turvaamisessa on Brasiliassa vasta
kehityksensä

alkuvaiheessa.

Hydrologisten

menetelmien,

kuten

joissain

osavaltioissa käytössä oleva 7Q10 (7 päivän minimikeskivirtaama, jonka oletetaan
esiintyvän kerran 10 vuoden aikana), suosio ympäristövirtaaman määrittämisessä
tulee Brasiliassa säilymään; menetelmien heikkoudet tiedetään, mutta ne ovat
helppoja. Monipuolisempien menetelmien, kuten BBM ja IFIM, käytön uskotaan
kuitenkin lisääntyvän. (Benetti ym. 2004)

2.2.4. Afrikka

Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikassa kuivuus yhdessä vesivarojen niukkuuden ja kausiluontoisuuden
kanssa on johtanut vesivarojen vähenemiseen ja säännöstelyyn pyrittäessä
täyttämään ihmisten vedentarve mm. energiantuotantoon ja kasteluun (Ferrar
1989). Maassa alettiin kiinnittää huomiota virtaamaan liittyviin ongelmiin jo
1980-luvulla (King ym. 1999; Tharme 2003; King & Brown 2006), kun maan
kasvavan väestön veden tarve asetti paineita joen ekologisen tilan turvaamiselle.

Etelä-Afrikassa

on

käytössä

lukuisia

menetelmiä

ympäristövirtaaman

määrittämiseen, kuten pysyvyyskäyrä, IFIM, BBM, DRIFT. Eniten käytettyjä
menetelmiä ovat maassa kehitetyt BBM ja DRIFT (King ym. 1999; Brown &
Joubert 2003). Etelä-Afrikka onkin yksi ympäristövirtaamamenetelmiä eniten
hyödyntäviä maita.

Etelä-Afrikan puolikuivilla alueilla, jossa hydrologinen ennustettavuus on huono
ja hydrologista aineistoa on ollut vähän, ympäristövirtaamatutkimuksessa
hyödynnettiin puutteellisen tiedon vuoksi seuraavia vaiheita (King ym. 2003):
-

tietopohjan kasvattaminen

-

eteenpäin siirtyminen puutteellisen tiedon turvin

-

tekemällä oppiminen
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-

toimenpiteiden muuttaminen opitun perusteella

Maan kansallisessa Water Actissa nostettiin vuonna 1998 esille jokien ekologisen
tilan suojelu ja ihmisten perustarpeiden yhteensovittamisen tärkeys. Jokien
ekosysteemi nostettiinkin 1990-luvun lopussa ihmisen perustarpeiden ohella
toiseksi, jolla on oikeus veteen (King ym. 1999; King & Brown 2006). Maassa
jokien tilasta pyritään pitämään huolta kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon jokien
sekä ihmisen tarpeet.

Namibia

Namibia on Saharan eteläpuolisen Afrikan kuivin maa. Siellä haihdunta ylittää
moninkertaisesti sadannan, joten kaikkia virtaamia voidaan pitää siellä tulvina.
Kaikki Namibian joet ovat ajoittain kuivina, eli ne ovat olemassa vain lyhyen
aikaa sateiden jälkeen. Namibian rajan pohjois- ja eteläpuolella sijaitsee jatkuvasti
virtaavia jokia, jotka ovat riippuvaisia Namibian naapurimaiden sateista. Maassa,
jossa kuivuus on yleistä ja jossa jopa hyvinä vuosina veden saanti on rajallista, on
löydettävä vastuullinen tasapaino maan nykyisen ja tulevan veden tarpeen sekä
ympäristön pitkän ajan veden tarpeen välillä. (Amakali ym. 2002)

Namibian aiempi lainsäädäntö ei ottanut huomioon ympäristöä veden käyttäjänä,
vedessä elävien kasvien ja eläinten elinympäristönä eikä keskeisten prosessien ja
palveluluiden tarjoajana. Nykyinen lainsäädäntö sisältää toimintaperiaatteita ja
strategioita, joiden avulla pyritään tasapainottamaan ihmisen ja ympäristön veden
tarpeita ottamalla huomioon veden rooli ekosysteemin ylläpitäjänä (Amakali ym.
2002). Namibian uusi kansallinen kehittämissuunnitelma asettaa tavoitteeksi
määrittää kaikille vesistöalueille ympäristövirtaamat (Bethune ym. 2005).

Ympäristövirtaamamenetelmiä ei ole vielä käytetty Namibiassa. Suurin osa
eteläisessä Afrikassa käytetyistä ympäristövirtaamamenetelmistä on kehitetty
Etelä-Afrikan ja Zimbabwen monivuotisille joille, joten menetelmiä pitää testata
ja sovittaa Namibian olosuhteisiin sopiviksi (King ym. 1999).
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Länsi-Afrikka

Länsi-Afrikan Senegal-joella on tehty merkittäviä vesirakennustoimia. Joen suulle
on rakennettu Diaman pato ja yläjuoksulle Manantalin pato ja tekojärvi
kasteluveden saannin turvaamiseksi. Senegal-joen tulvahuippuja on merkittävästi
leikattu ja etenkin joen alajuoksulla on tapahtunut tulvatasangon muuttuminen
laajaksi järveksi (Lahtela 2003).

Ympäristövirtaamamenetelmää ei ole sovellettu Senegal-joella, mutta Tarvainen
ym. (2005) ovat arvioineet eri virtaamatilanteiden vaikutusta joen habitaatteihin.
Käytännössä habitaattien määrä on arvioitu virtaaman ja tulva-alueen pinta-alan
suhteesta.

Samalla

on

arvioitu

haitallisten

vesikasvilajien

potentiaalisia

elinalueita.
2.2.5. Aasia

Japani

Japanissa on tapahtunut monia muutoksia jokiin liittyvien projektien hallinnassa.
Yksi merkittävä muutos on tapahtunut lainsäädännössä. Vuonna 1988 asetettiin
uusille

vesivoimalaitoksille

joen

alaosan

elinympäristön

suojelemiseksi

minimivirtaama (0,1–0,3 m3 s-1 per 100 km2). Lisäksi vuoden 1990 jälkeen on
aloitettu monia uusia luonnonmukaisempia kunnostusprojekteja sekä muutettu
River Actia vuonna 1997. Parannellun River Actin tärkeimpänä muutoksena on
jokiympäristön suojelu. Lisäksi se antaa kaikille halukkaille mahdollisuuden
jokiympäristön kehittämiseen. (Nakamura 2004)

Japanissa on käytössä muutamia ympäristövirtaamamenetelmiä, kuten IFIM (King
ym. 1999). Maassa ympäristövirtaamamenetelmiä käytetään mm. kalalajien
suojeluun (Nakamura 2004).
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2.2.6. Australia ja Oseania

Australia

Australia on kuivin asutettu maanosa, jossa vuotuinen keskimääräinen sadanta on
vain 455 mm. Maassa on vuoden 1857 jälkeen rakennettu useita tuhansia pieniä
patoja ja tulvavalleja, yli 400 suurta patoa sekä yli 50 vesialueiden sisäistä tai
vesialueiden välistä vedensiirtojärjestelmää ihmisten vedensaannin turvaamiseksi.
Australiassa onkin suurin asukasta kohden oleva veden varastointi-kapasiteetti
maailmassa. (Arthington & Pusey 2003)

Virtaaman säännöstely on muuttanut Australian suurimpien jokien hydrologiaa.
Säännöstelyn yhteys jokien ja tulvamaiden ekosysteemin tilan heikkenemiseen on
tunnistettu, ja joet ja kosteikot on tunnistettu oikeutetuiksi veden käyttäjiksi.
Tämän seurauksena kaikissa osavaltioissa on sitouduttu ekologisesti kestävään
kehitykseen sekä vesien parantamiseen (Arthington & Pusey 2003).

Maassa on tutkittu menetelmiä ympäristövirtaaman määrittämiseksi 1980-luvulta
lähtien. Käytössä on useita ympäristövirtaamamenetelmiä, kuten Tennantin
menetelmä,

FDC,

IFIM,

BBM,

DRIFT

(King

ym.

1999).

Ympäristövirtaamamenetelmiä on käytetty mm. kuvaamaan uoman morfologian
sekä eliöiden, kuten vesikasvit, selkärangattomat ja kalat, elinolosuhteiden
säilyttämiseen tarvittavaa virtaaman määrää (Arthington & Pusey 2003).

Uusi-Seelanti

Uudessa-Seelannisssa virtaama on yksi keskeinen taimenen ja kirjolohen
levinneisyyttä rajoittava tekijä (Jowett & Duncan 1990). Virtaama vaikuttaa myös
pohjaeläinten esiintymiseen sekä levien ja makrofyyttien esiintymiseen (Jowett &
Duncan 1990). Uuden-Seelannin hallitus ehdotti vuonna 2008 kansallisia
ympäristöstandardeja

ympäristövirtaamalle

Ympäristöstandardeissa

määritetään

ja

minimivirtaaman
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vedenkorkeudelle.
rajat.

Määritellyt

minimivirtaamat

perustuvat

kansallisesti

sovellettaviin

hydrologisiin

nyrkkisääntöihin ja niitä sovelletaan, kunnes tarkempiin arviointeihin perustuvaa
tietoa on saatavilla. (Snelder ym. 2011)

Uudessa-Seelannissa

on

käytössä

useita

habitaattimenetelmiä

ympäristövirtaaman

hydrologisia,

määrittämiseen,

hydraulisia
kuten

IFIM

ja
ja

RHYHABSIM (River Hydraulics and Habitat Simulation Program, King ym.
1999). Maassa ympäristövirtaaman päähuomio on keskittynyt kalastusturismille
tärkeiden kalalajien suojelemiseen (King ym. 1999).

2.3. Ympäristövirtaaman periaatteet Suomea koskevassa kansallisessa ja
kansainvälisessä lainsäädännössä

Suomella ei ole kansallista lainsäädäntöä tai ohjeistusta, jossa ympäristövirtaama
otetaan huomioon (Kampa ym. 2011).

Joissain yksittäisissä tapauksissa

ympäristövirtaaman periaatteita on kuitenkin käytetty tapauskohtaisesti. Suomen
säännöstellyissä ja rakennetuissa vesistöissä on tehty paljon kunnostus- ja
ennallistamishankkeita. Mm. valtaosa uittoperatuista uomista on kunnostettu,
vesistösäännöstelyn haittojen vähentämiseksi on toteutettu kehittämishankkeita,
joihinkin voimalaitoksiin on rakennettu kalateitä ja monia uusia on myös
suunnitteilla sekä laskettujen ja rehevöityneiden järvien kunnostamishankkeita
toteutetaan jatkuvasti (Mäenpää & Tolonen 2011).

Suomessa,

kuten

monessa

muussakin

Euroopan

maassa,

ei

vanhoilla

vesivoimaloilla ole säännönmukaisesti määritetty ympäristövirtaamaa. Toisin kuin
lähes kaikissa muissa Euroopan maissa, Suomessa ei myöskään uusilla
vesivoimaloilla ole velvoitetta säännönmukaiseen minimiympäristövirtaaman
määritykseen (Kampa ym. 2011). Suomessa huoli joen säännöstelyn vaikutuksesta
joen ekosysteemin tilaan on kuitenkin selvästi kasvussa. Tästä kertoo osaltaan se,
että kansallisessa kalatiestrategiassa (maa- ja metsätalousministeriö 2011) on
nostettu esille minimiympäristövirtaaman turvaaminen.
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Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) tarkoituksena on
vesien tilan huononemisen estäminen ja vesien hyvän tilan saavuttaminen pinta- ja
pohjavesissä vuoteen 2015 mennessä. Direktiivin mukaan unionin jäsenmaiden
tulee välttää toimia, joilla voidaan vaarantaa direktiivin tavoitteita. Samaan aikaan
uusiutuvan energian direktiivi (ns. RES-direktiivi, 2009/28/EC) velvoittaa
uusiutuvan energian kasvattamiseen. Jotta RES-direktiivin tavoitteet saavutetaan,
tulee monissa Euroopan maissa vesivoiman määrää lisätä. (Kampa ym. 2011)

Vesivoima on Suomessa merkittävin suuria jokia muuttanut yksittäinen tekijä.
Vesipuitedirektiivin ja RES-direktiivin yhteensovittaminen on haasteellista, sillä
vesivoimatuotantoa tulisi lisätä ilman, että jokiekosysteemien tilaa vaarannetaan.
Vuonna 2012 voimaan tulleen vesilain (587/2011) tavoitteena onkin edistää,
järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä niin, että se on
yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää, sekä ehkäistä ja
vähentää vedestä ja vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja ja parantaa
vesivarojen ja vesiympäristön tilaa. Vesilaissa ei kuitenkaan ole suoraan
mainintaa ympäristövirtaamasta.

Luontodirektiivin (92/43/ETY) ensisijaisena tavoitteena on edistää luonnon
monimuotoisuuden säilyttämistä ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset,
sivistykselliset ja alueelliset vaatimukset. Luontodirektiivi on toimeenpantu
Suomessa pääosin luonnonsuojelulailla (1096/1996). Luontodirektiivissä eikä
luonnonsuojelulaissa ei ole mainittu ympäristövirtaamaa.

2.4. Ympäristövirtaaman

mukaisten

periaatteiden

soveltamisen

esimerkkejä Suomessa

Suomessa vesivoimalaitoksille myönnetyt luvat ovat pysyviä, mutta lupien
velvoitteita voidaan muuttaa tietyin ehdoin. Muutoksia voidaan tehdä mm.
vedenkorkeuksia ja virtaamaa koskeviin lupavelvoitteisiin. Jos vesistön tila
muuttuu säännöstelystä johtuen selvästi, voidaan esittää uusia velvoitteita.
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Velvoitteet eivät kuitenkaan saa vähentää merkittävästi laitosten hyötyjä. (Sutela
ym. 2011)

Haittojen vähentämisen ja vesien käyttömuotojen, kuten vesivoiman tuotannon,
tavoitteiden yhteensovittamiseksi ja vesiympäristöä muuttavien toimintojen
yhteisvaikutusten hallitsemiseksi valuma-alueiden vesienhoitoa ja -suojelua on
tarpeen

tarkastella

kokonaisuutena

(ympäristöministeriö

2007).

Kun

vesilainsäädäntöä seuraavan kerran tarkistetaan, tulisi selvittää mahdollisuus
sisällyttää

vesilakiin

tietyn

minimivirtaaman

tai

virtaamaosuuden

(ympäristövirtaama) varaaminen vesitaloushankkeissa.

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan kansallisia vesistöjä, joissa on jossain määrin
noudatettu ympäristövirtaaman määrityksen periaatteita, vaikka niitä ei ole
tietoisesti sellaiseksi ajateltu.

2.4.1. Perhonjoen juoksutuskäytäntöjen kehittäminen

Perhonjoki on n. 160 km pitkä ja sen valuma-alue on pinta-alaltaan 2 524 km2.
Vesistöalueelle on 1960-luvulla rakennettu kolme tekojärveä (Patana, Vissavesi ja
Venetjoki), joiden pinta-ala on yhteensä 33 km2 ja säännöstelytilavuus 86 milj.
m3. Perhonjoella on neljä voimalaitosta: Alavetelin Kaitfors, Kaustisen Pirttikoski
ja Vetelissä Patanan ja Pihlajamaan laitokset. Voimalaitoksista Kaitforsin
laitoksella on oikeus lyhytaikaissäännöstelyyn. (Vikström ym. 2009)

Lyhytaikaissäännöstelyä

on

Perhonjoella

harjoitettu

vedenkorkeus-

ja

virtaamaselvitysten perusteella vuosien 1988–2004 välisenä aikana vuosittain
keskimäärin 183 vuorokautena. Perhonjoen lyhytaikaissäännöstelystä johtuvien
nopeiden

virtaamavaihteluiden

on

havaittu

aiheuttaneen

haittaa

etenkin

kalakannoille ja kalastukselle. Joella tehdyistä kalataloudellisista kunnostuksista
huolimatta lyhytaikaissäännöstelyn rajoittaminen näyttäisi olevan ainoa keino
vaelluskalatuotannon elvyttämiseksi. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007)
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Lyhytaikaissäännöstelyn on todettu aiheuttaneen kalakannoille ja koskieliöstön
elinoloissa

voimakkaita

muutoksia.

Erityisesti

virtausnopeuksien

ja

vesisyvyyksien jyrkkä aleneminen Kaitforsin voimalaitoksen minimijuoksutusten
aikana aiheuttaa merkittävän uhkatekijän monille koskieliöstöille (Vuori ym.
2000).

Länsi-Suomen
päätöksellään
27.8.1982

ympäristökeskuksen
(nro.

antamaa

hakemuksesta

175/2007/3)

tarkentanut

päätöstä

siihen

ja

ympäristölupavirasto

Länsi-Suomen

myöhemmin

on

vesioikeuden

tehtyjä

muutoksia

juoksutuskäytäntöihin liittyen seuraavasti:
"Vuorokausikeskivirtaaman ollessa <14 m3/s vettä saa juoksuttaa neljässä
tasavälisessä jaksossa siten, että päiväjuoksutus (klo 7–22) saa olla
enintään 35 % suurempi kuin yöjuoksutus (klo 22–7). Päiväjuoksutus saa
olla tällöin kuitenkin enintään 17 m3/s. Juoksutuksen voi suorittaa myös
kolmessa

tasavälisessä

m3/s

16

suuruisessa

jaksossa,

mikäli

vuorokausikeskivirtaama on 12–14 m3/s."
"Vuorokausikeskivirtaaman ollessa ≥14 m3/s on voimalaitoksen oltava
ympäri vuorokauden käynnissä siten, että päiväjuoksutus (klo 7–22) saa
olla enintään 35 % suurempi kuin yöjuoksutus (klo 22–7). Päiväjuoksutus ei
saa tällöin olla enempää kuin 5 m3/s yöjuoksutusta suurempi. Sähkön
tuotanto- tai jakeluhäiriön sattuessa juoksutus saadaan sähkön saannin
turvaamiseksi kuitenkin suorittaa edellä esitetystä poiketen. Tästä
mahdollisesti aiheutuvat vahingot on korvattava viivytyksettä."

"Kevättulvan

ja

heinäkuun

15.

päivän

välisenä

aikana

lyhytaikaissäännöstely
ei ole sallittua."

Lisäksi luvan haltijan on tarkkailtava hankkeen vesistövaikutuksia Perhonjoen
keskiosan järviryhmässä ja sen alapuolisella jokialueella Länsi-Suomen
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ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla (nykyisin Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus).

Perhonjoella on sovellettu selkeästi ympäristövirtaaman periaatteita, jotta eliöstön
hyvinvointi jokiuomassa olisi taattu.

2.4.2. Siikajoen lyhytaikaissäännöstelyn muuttaminen

Siikajoki on noin 155 km pitkä joki, joka saa alkunsa Pohjanmaan ja Kainuun
rajamailta ja laskee Perämereen Siikajoen kunnassa. Kokonaispudotusta matkalla
latvoilta mereen kertyy 95 m. Siikajokea on perattu eri vaiheissa puutavaran uittoa
ja maan kuivatusta varten 1900-luvun alusta saakka. Myöhemmin joella on tehty
myös

tulvasuojeluperkauksia.

Siikajoki

oli

pitkään

viimeisimpiä

kalataloudellisesti kunnostamattomista Pohjanlahteen laskevista joistamme mm.
joen heikosta tilasta, ajoittain jopa välttävästä vedenlaadusta ja voimakkaasta
lyhytaikaissäännöstelystä johtuen (ympäristöministeriö 2012).

Siikajoen lyhytaikaissäännöstely lopetettiin vuonna 2005, kun Korkein hallintooikeus katsoi Siikajoella vuonna 1968 annetun säännöstelyluvan oikeuttavan vain
vuosisäännöstelyyn ja kielsi Uljuan altaan lyhytaikaissäännöstelyn (KHO:2005:7).
(Sutela ym. 2011)

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä mainitaan seuraavaa:
"Uljuan tekoaltaan ja Lämsänkosken säännöstelypadon juoksutus on
hoidettava niin, että 15.6.–31.8. välisenä aikana Uljuan tekoaltaasta
juoksutetaan tasaisesti, ilman lyhytaikaissäännöstelyä ottaen huomioon
tekoaltaan tulovirtaama sekä Uljuan tekoaltaan ja sen alapuolisen vesistön
käyttö."

"Muuna aikana on juoksutus jaettava vuorokauden aikana kolmeen jaksoon
siten, että kello 07–13 välisenä aikana juoksutetaan noin 40 prosenttia kello
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16–22 välisenä aikana noin 40 prosenttia ja kello 01–04 välisenä aikana
noin 20 prosenttia vuorokauden aikana juoksutettavasta vesimäärästä.
Juoksutusten rytmittämisestä ja prosentuaalisesta jakautumisesta voidaan
poiketa edellisestä, mikäli saavutetaan vedenkorkeuden ja virtaaman
vaihteluiden suhteen vähintään vastaava rajoitus ja mikäli vedenkorkeuden
ja virtaaman vaihtelut Harjunnivan havaintoasemalla ovat enintään edellä
mainitun säännöstelykäytännön mukaiset. Vuorokauden keskimääräinen
juoksutus ei saa olla pienempi kuin 0,8 kertaa eikä suurempi kuin 1,25
kertaa edellisen vuorokauden keskimääräinen juoksutus. Jäätymisvaiheessa
juoksutusten vuorokausikeskiarvo saa olla enintään 8 m³/s ja hetkellinen
juoksutus enintään 16 m³/s. Juoksutus on kuitenkin pyrittävä hoitamaan
siten, ettei Uljuan altaan Lämsänkosken säännöstelypadon alapuolella
synny vältettävissä olevia vahinkoja. Mikäli juoksutusten kuitenkin todetaan
aiheuttavan tulvan vaaraa tai muuta haittaa tai vahinkoa, näiden
syntyminen on estettävä juoksutusta muuttamalla tai muilla toimenpiteillä."

Siikajoella lyhytaikaissäännöstelyn lopettamisella on vaikutettu positiivisesti
virtakutuisten kalojen ja rapujen elinolosuhteisiin. Käytännössä on siis noudatettu
ekologisen virtaaman periaatteita.

2.4.3. Keravanjoen virtaaman lisääminen

Keravanjoki kuuluu Vantaanjoen valuma-alueeseen, joka sijaitsee Etelä-Suomessa
Suomenlahden rannikolla (Särkelä 2007). Keravanjoen valuma-alueen pinta-ala
on n. 400 km2 ja järvisyys 1,5 %. Valuma-alue on muodoltaan kapea ja pitkä,
jolloin valuva vesi saavuttaa joen nopeasti (Rajajärvi 2006).

Länsi-Suomen vesioikeus on 14.11.1988 antamassaan päätöksessä (nro.
59/1988/1) myöntänyt Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliitolle luvan
lisäveden johtamiseen Päijänne-tunnelista Keravanjokeen joen vedenlaadun
parantamiseksi. Keravanjokeen onkin vuodesta 1989 alkaen johdettu alivirtaamien
kasvattamiseksi vettä Päijänne-tunnelista.
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Rajajärven (2006) tekemän Pro gradu -tutkielman mukaan lisäveden johtamisesta
on ollut hyötyä Keravanjoelle mm. virtaaman lisääntymisenä (kesäaikana n. 0,5
m3 s-1) ja ravinteiden laimenemisena. Lisäksi lisäveden johtamisen ansiosta
jokiuoma ei ole kokonaan kuivunut ja veden pinta on ollut muutenkin
alivirtaamakausina aiempaa paremmalla tasolla. Tämä on lisännyt virkistyskäyttöä
uimisen ohella myös esim. melomisen ja virkistyskalastuksen edellytysten
parantuessa. Lisäveden johtamisen vaikutuksia on havaittu koko joessa, mutta
vaikutukset eivät ole olleet yhtä voimakkaita alaosalla kuin yläosalla.
Keravanjoessa on saavutettu parempi kemiallinen tila, mikä on auttanut
vesipuitedirektiivissä

edellytetyn

hyvän

ekologisen

tilan

saavuttamisessa

(Rajajärvi 2006).

Keravanjoen minimivirtaaman lisääminen on ollut lähinnä vesiensuojelullinen
toimi. Tapauksessa on noudatettu ympäristövirtaaman periaatteita, vaikka
käytännössä vesi tulee valuma-alueen ulkopuolelta.

2.4.4. Ala-Koitajoen virtaaman lisääminen Saimaan järvilohikannan
monimuotoisuuden säilyttämiseksi

Saimaan järvilohen kutu- ja poikastuotantoalueet ovat lähes kokonaan tuhoutuneet
Pohjois-Karjalan Ala-Koitajoella voimalaitosrakentamisen seurauksena (Sutela
ym. 2011). Järvilohikanta on ollut täysin kalanviljelyn ja istutusten varassa sen
jälkeen, kun vuonna 1955 Ala-Koitajoen päävirtaus käännettiin Hiiskosken
padolla tekojärven kautta Pamilon voimalaitokselle, Pielisjokeen rakennettiin
yläosan sulkeva Kaltimon voimalaitos vuonna 1958 ja alaosaan Kuurnan
voimalaitos vuonna 1971. Ala-Koitajoen vanhan uoman pienet virtaamat ovat
olleet

merkittävä

tekijä

järvilohikannan

vähentymisessä.

Suomessa

vesivoimalaitosten rakentaminen onkin ollut merkittävin luonnonvaraisten
järvilohikantojen tuhoutumiseen johtanut tekijä. (Kaijomaa ym. 2003)
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Pohjois-Karjalan TE-keskuksen kalatalousyksikkö pyysi 8.7.2005 Itä-Suomen
ympäristölupavirastoon

toimittamassaan

ja

20.6.2007

täydentämässään

hakemuksessa Pamilon voimalaitoksen lupaehtojen muuttamista. Lupaehtojen
muutoksen päätavoitteena oli ensisijaisesti Suomen ainoan jäljellä olevan
järvilohikannan olemassaolon turvaaminen elinvoimaisena lajina. (Itä-Suomen
ympäristölupavirasto 2008)

Itä-Suomen ympäristölupavirasto muutti ja täydensi vuonna 2008 päätöksellään
(Nro 109/08/2) Itä-Suomen vesioikeuden 31.7.1978 myöntämää lopullista lupaa
Pamilon voimalaitoksen rakentamista ja siihen liittyvää Koitereen ja Koitajoen
säännöstelyä koskevaa lupaa lisäämällä Ala-Koitajoen vanhaan uomaan
juoksutettavaa

minimivesimäärää

ja

muuttamalla

istutusvelvoitteet

kalatalousmaksuksi. Valitusten johdosta lupa ei ole saanut lainvoimaa (suullinen
tieto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Sutela ym. 2011).

Lupapäätöksessä mainitaan seuraavaa:
"Ala-Koitajoen vanhaan uomaan juoksutetaan vettä vähintään 4 m3/s 1.10.–
31.3. ja vähintään 6 m3/s 1.4.–31.9; tätä suuremmista juoksutuksista
ilmoitetaan mikäli mahdollista hyvissä ajoin rantatilojen asukkaille ja
juoksutukset pidetään mikäli mahdollista pienempinä kuin 240 m3/s;
juoksutuksen ylittäessä 240 m3/s on luvan saajan ilmoitettava siitä hyvissä
ajoin rantatilojen asukkaille ja korvattava ylityksestä mahdollisesti
aiheutuvat vahingot."

"Luvan saajan on maksettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä
Pohjois-Karjalan TE-keskukselle kalatalousmaksua 5 000 € käytettäväksi
toimenpiteisiin, jotka tukevat saimaanlohen poikastuotannon elvyttämistä ja
seurantaa Ala-Koitajoessa."

Koitajoen vanhassa uomassa on lähinnä lisätty minimivirtaamaa, joten esimerkkiä
ei voida pitää varsinaisena ympäristövirtaaman soveltamistapauksena.
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2.4.5. Vaelluskalojen kulun parantaminen Iijoella

Iijoen vesistöalue on Suomen kuudenneksi suurin. Sen pinta-ala on 14 191 km2 ja
järvisyys 5,7 %. Iijoki oli ennen yksi Suomen tunnetuimmista lohi- ja
taimenjoista. Lohen ja taimenen lisäksi jokeen nousi vaellussiika ja nahkiainen.
Iijoella on useita vesivoimalaitoksia, joiden rakentaminen esti vaelluskalojen
nousun jokeen 1960-luvun alussa. Joen vaelluskalakantoja on tähän mennessä
pidetty yllä istutuksin, ja alkuperäinen lohi on säilynyt viljelyn ansioista. (Laine
2010)

Iijoki on yksi entisistä Pohjois-Suomen lohijoista, joihin vaelluskalojen
palauttamisella on nähty olevan perusteita

(Sutela

ym.

2011).

Iijoen

voimalaitospatojen yläpuolelta löytyy 600–800 ha lohikaloille soveltuvia
lisääntymisalueita (Laine 2010). Lisäksi joen vedenlaatu ja ekologinen tila ovat
pääosin hyviä, osin jopa erinomaisia. Vaelluskalojen palauttamisen tukena on
käytetty monitavoitearviointia, jonka avulla pystytään selvittämään eri vaihtoja
vaelluskalojen palauttamiseksi ja arvioimaan vaihtoehtojen hyötyjä, haittoja,
kustannuksia ja toteutettavuutta (Karjalainen ym. 2011).

Yhdeksi keinoksi Iijoen vaelluskalakantojen palauttamiseksi on ehdotettu mm.
vanhan jokiuoman kunnostamista. Mallintamalla voidaan arvioida, mikä on pienin
eri

aikoina

tarvittava

vesimäärä,

joka

riittäisi

kalojen

vaelluksen

ja

lisääntymisolosuhteiden sekä mädin ja poikasten säilyvyyden turvaamiseksi.
Vaelluskalojen palauttamisen pitkäaikaistavoitteena on lisätä joen virkistyskäyttöja kalataloudellista arvoa sekä matkailun vetovoimaa. (Laine 2010)

Iijoen

kahden

alimman

vesivoimalaitoksen,

Raasakan

ja

Maalismaan,

lupaehdoissa edellytetään veden juoksuttamista vanhaan uomaan. Raasakan
lupaehdoissa edellytetään, että vanhaan uomaan on juoksutettava vähintään 3,5 m3
s-1 kesä-, heinä- ja elokuun aikana viikkokeskiarvona laskettuna, 2 m3 s-1
vuorokausikeskiarvona laskettuna ja 1 m3 s-1 hetkellisenä virtaamana. Muuna
aikana vuodesta on juoksutuksen oltava vähintään 1,5 m3 s-1. Maalismaan vanhaan
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uomaan tulee juoksuttaa vähintään 1 m3 s-1 kesäkuun 25 päivästä elokuun
loppuun. (Arola & Leiviskä 2005)

Iijoen vanhassa uomassa on lähinnä lisätty minimivirtaamaa, joten myöskään tätä
esimerkkiä ei voida pitää varsinaisena ympäristövirtaaman soveltamistapauksena.

2.4.6. Luonnonmukainen vesirakentaminen Longinojalla

Longinoja on Koillis-Helsingissä sijaitseva puro, joka saa alkunsa Tattarisuon
pohjavesialueelta ja laskee Vantaanjokeen. Puro muodostaa pääkaupungin
mittakaavassa ainutlaatuisen ekologisen ja virkistyksellisen kokonaisuuden. Puro
kuitenkin kärsii monista kaupunkipuroille tyypillisistä ongelmista, kuten uoman
yksipuolisuudesta, äärevistä virtaamista, huonosta vedenlaadusta ja eroosiosta
(Sarvilinna ym. 2012). Ongelmat ovat suurelta osin ihmisen aiheuttamia.

Longinojan

tilaa

on

pyritty

kunnostamaan

soveltaen

luonnonmukaisen

vesirakentamisen periaatteita. Luonnonmukaisella vesirakentamisella tarkoitetaan
vesistöjen rakenteeseen kohdistuvia toimenpiteitä, joilla pyritään luonnontilan ja
maisema-arvojen säilyttämiseen tai palauttamiseen ottaen samalla huomioon
vesistöjen eri käyttötarpeet ja niissä tapahtuvat muutokset (Jormola ym. 2003).
Puroa on kunnostettu talkootyönä 1990-luvun lopulta lähtien, jolloin puroon
alettiin istuttaa taimenen poikasia. Varsinaisia kunnostuksia on tehty vuodesta
2001. Kunnostuksilla on pystytty parantamaan puron virtausolosuhteita, vaikkakin
virtaamamääriin ei juurikaan ole pystytty vaikuttamaan uomaan kohdistuvilla
toimenpiteillä. Lisäksi on pystytty lisäämään puroille tyypillistä mutkittelua ja
parantamaan kalanpoikasten viihtyvyyttä sekä kalojen kutumahdollisuuksia.
Longinojan kunnostamisen tärkeimpiä tavoitteita ovat olleet uoman morfologian
ja virtaaman monipuolistuminen, taimenen elinolosuhteiden parantaminen sekä
virkistyskäytön ja maiseman parantaminen (Sarvilinna ym. 2012).

Longinojaa voidaan pitää enemmän perinteisenä kunnostuskohteena kuin
ympäristövirtaamamenetelmän

soveltamisena.
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Toisaalta

virtaamaolojen

parantaminen, esimerkiksi kaventamalla uomaa ja lisäämällä veden pyörteisyyttä,
lisää samalla vesisyvyyttä vähällä virtaamalla ja parantaa merkittävästi myös
eliöiden elinolosuhteita ympäristövirtaaman periaatteiden mukaisesti. Varsinainen
virtaussuhteiden tasapainottaminen edellyttäisi lisätoimenpiteitä valuma-alueella,
esimerkiksi hulevesien viivyttämistä ja imeyttämistä, mikä samalla parantaisi
vedenlaatua ja lisäisi tasaisena virtaavaa pohjeveden ja kuivatusvesien osuutta
puron virtaamasta. Tutkittavana on myös lähteiseltä alueelta alkunsa saavan
Malmin lentokentän haaran vesien kääntäminen nykyiseen pääuomaan, jolloin
virtausolosuhteita voitaisiin parantaa valuma-alueen puitteissa tapahtuvalla
virtaamien säätelyllä.
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3. Ympäristövirtaaman

määrittäminen

Iijoen

rakennetulla

alaosalla

sijaitsevalle tutkimusalueelle

Tässä tutkimuksessa ympäristövirtaaman määrittäminen tapahtui mallintamalla
Iijoen rakennetulla alaosalla sijaitsevalle tutkimusalueelle virtaaman muutoksen
vaikutusta tutkimusalueen vedenkorkeuteen ja virtausnopeuteen sekä niiden
vaikutusta lohen, taimenen ja tulvakoivikon elinolosuhteisiin. Tutkimuksen
vertailuaineistona toimii alueelta ennen säännöstelyä mitatut virtaamatiedot.

3.1. Tutkimusalueen kuvaus

Iijoki on yksi Pohjanmaan suurimmista joista ja kuudenneksi suurin jokivesistö
Suomessa. Sivujokineen se virtaa Kuusamon, Posion, Ranuan, Taivalkosken,
Suomussalmen, Pudasjärven, Yli-Iin ja Iin kuntien alueilla. Iijoen vesistö-alueen
kokonaispinta-ala on 14 191 km2. Joen keskivirtaama on vuosien 1961–1990
välillä ollut 174 m3 s-1. Pääuoman kokonaispituus on 340 km ja korkeusero
latvaosien ja merenpinnan välillä 250 m. Järvisyysprosentti vesistöalueella on 5,7
%. Suurimpia sivujokia ovat Iijoen alajuoksulta lukien Siuruanjoki, Livojoki,
Korpijoki ja Kostonjoki. Iijoki on menneinä aikoina toiminut merkittävänä
puutavaran kuljetusreittinä ja sen koskia on perattu voimakkaasti. Uittoperinne
loppui Iijoella vasta vuonna 1988. Uiton loppumisen jälkeen koskien kunnostus
aloitettiin heti ja kunnostusten jälkeen koskiala on kasvanut 90 prosenttiin ennen
perkauksia vallinneesta tilanteesta.

Iijoen siirtyminen voimatalouskäyttöön tapahtui vuonna 1956. Joen alaosa on
rakennettu 70 km:n matkalta ja joessa on viisi suurta voimalaitosta (kuva
7). Vesistön keski- ja yläosat on suojeltu koskiensuojelulailla.
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Kuva 7. Iijoen voimalaitokset ja säännöstely. Iijoen alaosan suuret voimalaitokset: Raasakka,
Maalismaa, Kierikki, Pahkakoski ja Haapakoski sekä Pajarinkosken säännöstelypato (kartassa
Pajarin voimalaitos) merkitty punaisella pallolla. Kuva: Laine (2010).

Tutkimusalue on n. 14 km pitkä jokijakso, joka koostuu kahdesta osasta:
vähävetisestä

vanhasta

uomasta

(tutkimusalue

A)

ja

nykyisestä

Iijoen

uomaosuudesta (tutkimusalue B, kuva 8). Tutkimusalueet sijaitsevat Iijoen
rakennetulla alaosalla Iin kunnan alueella. Iijoen alaosa kuuluu Iijoen
vesistöalueeseen (numero 61) ja Raasakan alueeseen (numero 61.111). Se saa
alkunsa Kipinästä noin 91 km:n päästä mereltä ja laskee Perämereen Iin
keskustaajaman tuntumassa. Iijoen alaosa on nimetty voimakkaasti muutetuksi
vesimuodostumaksi*) (Aronsuu & Isid 2010).

*) vesistön käyttö on muuttanut hydromorfologista tilaa niin, ettei hyvää
ekologista tilaa voida saavuttaa ilman merkittävää haittaa vesistön käytölle.
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Kuva 8. Tutkimusalue Iijoen alaosalla koostuu kahdesta osasta, vähävetisestä vanhasta uomasta
(vasemmanpuoleinen vihreä ympyrä) ja nykyisestä Iijoen uomaosuudesta (oikeanpuoleinen vihreä
ympyrä).

3.2. Tarkasteltavat lajit ja habitaatit

Tässä työssä ympäristövirtaama määritettiin tutkimusalueelle tulvakoivikon sekä
lohen- ja taimenenpoikasten virtaamatarpeiden perusteella. Tulvakoivikko
valittiin sen vuoksi, että jokialueelle tyypilliset tulvat tulevat huomioiduksi. Lohi
ja taimen siitä syystä, että lajit ovat kärsineet Iijoen alaosan säännöstelystä
sopivien elinolosuhteiden vähentymisen ja nousuesteiden seurauksena. Lisäksi
lohen- ja taimenenpoikasille sopivia virtaamia voidaan käyttää perusvirtaamana
ympäristövirtaamaa määritettäessä.

3.2.1. Tulvakoivikko

Tulvametsäksi katsotaan metsäalue, johon tulva nousee säännöllisesti vuosittain
tai muutamien vuosien välein keväällä lumen sulamisen jälkeen tai kesällä tai
syksyllä rankkasateiden seurauksena, ja jonka kasvillisuudessa näkyvät tulvan
aiheuttamat rakennepiirteet ja lajistovaikutukset (Tonteri ym. 2008). Tulvametsiin
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kuuluville tulvakoivikoille on ominaista hieskoivuvaltaisuus ja paikoitellen tiheä
ja monilajinen pensaskerros (mm. pajut, paatsami, pihlaja ja tuomi). Kenttäkerros
on usein monilajinen ja vaihteleva (usein vallitsevana lajina on kielo), myös
muutamat metsälajit, kuten puolukka ja metsätähti, ovat yleisiä. Monesti myös
niittylajit, kuten niittylauha ja kissankello, ovat runsaita (Karttunen 2011)

Tulvakoivikoita on eniten jokien ja purojen varsilla. Tulvan mukana kulkeutuu
kiintoainesta, ravinteita ja orgaanista ainetta kivennäismaalle, joka rehevöittää
rantavyöhykkeen kasvupaikkoja (Tonteri ym. 2008). Tulvakoivikoista puuttuvat
sammaleet ja jäkälät, sillä tulvan metsään tuoma savi ja muu maa-aines
tukahduttaa suuren osan niistä. Myös maaperän märkyyttä huonosti sietävät lajit
kärsivät tulvista (Tonteri 2008). Tulvametsät on luokiteltu uhanalaisiksi, sillä ne
ovat vähentyneet tulvasuojelun, vesirakentamisen, kuivatuksen ja metsien
raivaamisen seurauksena.

3.2.2. Lohi ja taimen

Ennen voimalaitosten rakentamista Iijoki oli merkittävä lohen ja taimenen
lisääntymisalue (Laine 2008). Voimalaitosten rakentaminen esti vaelluskalojen
nousun jokeen 1960-luvun alussa. Voimalaitosten yhteyteen ei ole rakennettu
kalateita, joten vaelluskalakantoja on ylläpidetty istutuksin ja joen alkuperäinen
lohi on säilynyt viljelyn ansiosta (Laine 2010). Voimalaitokset on rakennettu
kaivamalla niille uudet kanavat, joten Iijoella on runsaasti vähävetisiksi jääneitä
entisiä jokiuomia.

Iijoen alaosaan on rakennettu useita kalojen kulkua estäviä esteitä, kuten
Raasakan voimalaitoksen vähävetisessä luonnon uomassa sijaitseva Puodinkosken
voimalaitos (putouskorkeus 2,3 m) sekä Pajarinkosken säännöstelypadossa oleva
voimalaitos (putouskorkeus 8,3 m, Hertta tietokanta). Puodinkosken voimalaitos
käyttää vain osan uoman leveydestä, joten se ei ole ehdoton nousueste.
Pajarinkosken säännöstelypato sen sijaan on ehdoton nousueste. Lisäksi Iijoen
alaosan vähävetisiin uomiin rakennetut pohjapadot (kuva 9) voivat estää joidenkin
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vesieliöiden vapaan liikkumisen etenkin pienemmillä virtaamilla vaikka
pohjapatoihin on pääsääntöisesti tehty kalannousuväylät.

Kuva 9. Iijoen alaosalle on rakennettu useita pohjapatoja. Kuvat: PVO, Jyrki Kallio-Koski.

Tässä tutkimuksessa lohen- ja taimenenpoikasten optimivirtausnopeutena
käytetään Huuskon ym. (2003) määrittämiä virtausnopeuksia. Huusko ym. (2003)
määrittivät

lohenpoikasten

optimivirrannopeudeksi

0,2–0,55

m

s-1

ja

-1

taimenenpoikasten optimivirrannopeudeksi 0,1–0,55 m s .

3.3. Vesivoima ja säännöstely alueella

Iijoen voimalaitosten rakentaminen aloitettiin 1956. Iijoen alaosalla on seitsemän
voimalaitosta,

joista

viisi

(järjestys

yläjuoksulta

alaspäin:

Haapakoski,

Pahkakoski, Kierikki, Maalismaa ja Raasakka) on suuria voimalaitoksia
(putouskorkeus 16–21 m, taulukko 5).
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Taulukko 5. Iijoen alaosan viiden suurimman vesivoimalaitoksen
putouskorkeus, rakennusvirtaama, koneteho ja tuotanto (Laine 2010).

Laitos
Raasakka
Maalismaa
Kierikki
Pahkakoski
Haapakoski

Valmistumisvuosi
1970
1967
1965
1961
1963

Putouskorkeus (m)
21,0
18,6
18,2
20,5
16,0

Rakennusvirtaama (m3 s-1)
309
200
250
200
250

valmistumisvuosi,

Koneteho
(MW)
58
33
38
34
38

Tuotanto
(GWh/a)
228
177
156
177
133

Tutkimusalueet A ja B sijaitsevat Maalismaan ja Raasakan voimalaitosten välissä.
Tutkimusalueiden A ja B välissä sijaitsee Pajarinkosken säännöstelypato (kuva
10), jonka kohdalta uoma haarautuu kahteen suuntaan: vanhaan uomaan
(tutkimusalue A) ja Raasakan voimalaitokselle johtavaan keinotekoiseen
kanavaan. Säännöstelypadon ja Puodinkosken väliseen vanhaan uomaan on
juoksutettava lupaehtojen mukaan vähintään vesimäärä, joka ei alita kesä-, heinäja elokuun aikana 3,5 m3 s-1 viikkokeskiarvona laskettuna, 2 m3 s-1
vuorokausikeskiarvona laskettuna eikä 1 m3 s-1 hetkellisenä virtaamana. Muuna
aikana vuodesta juoksutuksen on oltava vähintään 1,5 m3 s-1.

Kuva 10. Pajarinkosken säännöstelypato merkitty punaisella ympyrällä.

47

Raasakan voimalaitoksen koneteho on 375 m3 s-1, joka otetaan voimalaitoksen
käyttöön aina kun vesimäärä sen sallii. Turbiinien, säännöstelypadon ja
uittokourun kautta on juoksutettava vähintään 25 m3 s-1 vuorokausikeskiarvona
laskettuna tai vähintään tulovirtaaman vuorokausikeskiarvoa vastaava vesimäärä,
mikäli se on edellä mainittua pienempi.
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4. Aineisto ja menetelmät
4.1. Poikkileikkaukset

Poikkileikkauksia mitattiin tutkimusalueelta 6.–9.9.2011 välisenä aikana yhteensä
seitsemän kappaletta. Poikkileikkaukset 1–3 sijaitsevat vanhalla vähävetisellä
uomalla

(tutkimusalue

A)

ja

poikkileikkaukset

4–7

nykyisellä

Iijoen

uomaosuudella (tutkimusalue B, taulukko 6). Poikkileikkaukset sijoitettiin siten,
että uoman virtauksessa esiintyvät muutokset tulisivat mahdollisimman hyvin
edustetuiksi (kuvat 11 ja 12).

Taulukko 6. Poikkileikkauksien jakautuminen tutkimusalueisiin A ja B.

Tutkimusalue A

Poikkileikkaus 1
Poikkileikkaus 2
Poikkileikkaus 3

Tutkimusalue B

Poikkileikkaus 4
Poikkileikkaus 5
Poikkileikkaus 6
Poikkileikkaus 7

Kuva 11. Tutkimusalueelle määritetyt poikkileikkaukset.
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Poikkileikkaus 2

0
7
11
17
25
43
58
81
94
115
147
170
188
196
232
373
542
690

Korkeus (N60 + m)

35
30
25
20
15
10
5
0

0
7
11
17
25
43
58
81
94
115
147
170
188
196
232
373
542
690

Korkeus (N60 + m)

Poikkileikkaus 1
35
30
25
20
15
10
5
0

Poikkileikkauksen leveys (m)

Poikkileikkauksen leveys (m)

Poikkileikkaus 4

0
7
11
17
25
43
58
81
94
115
147
170
188
196
232
373
542
690

Korkeus (N 60 + m)

35
30
25
20
15
10
5
0

35
30
25
20
15
10
5
0

0
7
11
17
25
43
58
81
94
115
147
170
188
196
232
373
542
690

Korkeus (N 60 + m)

Poikkileikkaus 3

Poikkileikkauksen leveys (m)

Poikkileikkauksen leveys (m)

Poikkileikkaus 6
Korkeus (N 60 + m)

35
30
25
20
15
10
5
0
0
7
11
17
25
43
58
81
94
115
147
170
188
196
232
373
542
690

0
7
11
17
25
43
58
81
94
115
147
170
188
196
232
373
542
690

Korkeus (N60 + m)

Poikkileikkaus 5
35
30
25
20
15
10
5
0
Poikkileikkauksen leveys (m)

Poikkileikkauksen leveys (m)

0
7
11
17
25
43
58
81
94
115
147
170
188
196
232
373
542
690

Korkeus (N 60 + m)

Poikkileikkaus 7
35
30
25
20
15
10
5
0

Poikkileikkauksen leveys (m)

Kuva 12. Poikkileikkausten muoto. X-akselilla poikkileikkauksen leveys (m) ja y-akselilla korkeus
(N60 + m).

Poikkileikkausten sijainti- ja korkeustietojen mittaamiseen käytettiin Trimble
CU:sta ja Trimble geotrim 5800:sta koostuvaa tarkkuusGPS:ää (takymetrin
runkoon liitetään maastotietokone, joka yhdistää Trimblen takymetri- ja GNSSmittausjärjestelmät) sekä Trimble GeoXT GeoExplorer 2008 Series käsiGPS:ää
(kuva 13). Syvyysmittaukseen käytettiin Hondex PS-7 -syvyysmittaria.
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Kuva 13. Vasemmalla tarkkuusGPS:ään kuuluva maastotietokone, keskellä Trimble GeoXT
GeoExplorer 2008 Series käsiGPS ja oikealla Hondex PS-7 -syvyysmittari.

Poikkileikkausten mittauksessa käytettiin ensisijaisesti tarkkuusGPS:ää (kuva 14).
Paikoissa, joissa tarkkuusGPS ei saanut tarvittavaa yhteyttä satelliittisignaaleihin
sekä vedenpeitossa olevan uoman sijaintitietojen määrittämisessä käytettiin
käsiGPS:ää. KäsiGPS ei mittaa pisteen korkeutta, joten korkeuden määrittäminen
tapahtui tarvittaessa ArcMapissa sijaintitiedon ja korkeuspaikkatietoaineiston
avulla. Vedenpeitossa oleva uoma syvyys mitattiin syvyysmittarilla veneestä
käsin.

Kuva 14. Poikkileikkauspisteen määritys tarkkuusGPS:n avulla.

4.2. Habitaattivyöhykkeet

Poikkileikkausten habitaattivyöhykkeet määritettiin poikkileikkausten mittauksen
yhteydessä

(kuva

15,

maastolomake
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liite

1).

Maastossa

tarkasteltuja

habitaattivyöhykkeitä olivat: tulvapajuikko, tulvakoivikko, lehdot, pensaat ja
heinät, saraikko, kortteikko, ruovikko, kaislikko, kelluslehtiset, uposlehtiset, isot
pohjalevät ja vesisammaleet. Tässä tutkimuksessa tulvakoivikot valittiin
tarkastelun kohteeksi.

Kuva 15. Habitaattien määrittäminen poikkileikkausten kohdalta.

4.3. Virtaama

Vertailujakso

Vertailuaineisto

on

mitattu

Iijoen

alaosalla

mittauspisteellä ennen säännöstelyä vuosien

sijainneella

Merikosken

1949–1958 aikana. Merikosken

mittauspiste sijaitsee samalla paikalla kuin nykyinen Raasakan vesivoimalaitos.
Vertailujakson aikana suurin mitattu virtaama oli 1 391 m3 s-1 (HQ),
keskivirtaama 191 m3 s-1 (MQ) ja pienin virtaama 24 m3 s-1 (NQ,
ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta). Kuvaan 16 on piirretty vertailujakson
keskivirtaamat sekä 10 % ja 90 % pysyvyyskäyrät eri kuukausina.
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Kuva 16. Iijoen keskivirtaama sekä 10 % ja 90 % pysyvyyskäyrät vuosien 1949–1958 aikana,
ennen voimalaitosten rakentamista.

Nykytilanne

Voimalaitosten rakentamisen jälkeen, vuosien 2004–2010 aikana, Maalismaan
mittauspisteeltä suurin mitattu virtaama on 880 m3 s-1 (HQ), keskivirtaama 165 m3
s-1 (MQ) ja pienin virtaama 31 m3 s-1 (NQ, ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta).
Kuvaan 17 on piirretty Maalismaan mittauspisteeltä mitatut keskivirtaamat sekä
10 % ja 90 % pysyvyyskäyrät tarkastelujaksolla eri kuukausien aikana.
Keskivirtaamat kuvaavat hyvin tutkimusalueen B virtaamia.

Tutkimusalueen B nykyvirtaamat ovat vertailujaksoa pienempiä etenkin
kevättulvan aikaan, huhti-kesäkuussa. Virtaamien pienentyminen johtuu Iijoen
vesistön latvaosissa sijaitsevien Irni-, Polo- ja Kerojärvien sekä Koston-, Kynsi- ja
Tervajärvien säännöstelystä. Järviä on säännöstelty energiatuotannon ja
tulvasuojelun tarpeisiin 1960-luvun puolivälistä lähtien (Yrjänä ym. 2000).
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Kuva 17. Keskivirtaama sekä 10 % ja 90 % pysyvyyskäyrät vuosien 2004–2010 aikana
Pajarinkosken säännöstelypadon yläpuolella Iijoen pääuomassa.

Tutkimusalueen A tarkastelujakson (2004–2010) suurin virtaama oli 505 m3 s-1
(HQ), keskivirtaama 11 m3 s-1 (MQ) ja pienin virtaama 1,5 m3 s-1 (NQ). Kuvaan
18 on piirretty tutkimusalueen A keskivirtaamat sekä 10 % ja 90 %
pysyvyyskäyrät tarkastelujaksolla eri kuukausien aikana. Virtaamat ovat selvästi
vertailujakson sekä tutkimusalueen B virtaamia pienempiä johtuen lähinnä siitä,
että tutkimusalue A on jäänyt vanhaksi, kuivaksi uomaksi Raasakan
voimalaitoksen rakentamisen jälkeen.

Tutkimusalueen A virtaamat laskettiin vähentämällä Raasakan voimalaitokselle
johdettu

virtaama

Maalismaan

mittauspisteen

virtaamista.

Raasakan

voimalaitoksen koneteho on 375 m3 s-1, joka hyödynnetään aina virtaaman
salliessa. Tutkimusalueelle A juoksutetaan Pajarinkosken säännöstelypadon kautta
lupaehtojen mukaan kesä-, heinä- ja elokuun aikana m3 s-1 viikkokeskiarvona
laskettuna, 2 m3 s-1 vuorokausikeskiarvona laskettuna eikä 1 m3 s-1 hetkellisenä
virtaamana. Muuna aikana vuodesta on juoksutuksen oltava vähintään 1,5 m3 s-1.
Tutkimusalueelle A juoksutetaan myös kaikki Raasakan konetehon ylittämä
virtaama.
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Kuva 18. Keskivirtaama sekä 10 % ja 90 % pysyvyyskäyrät vuosien 2004–2010 aikana
Pajarinkosken säännöstelypadon alapuolella vanhassa uomassa.

4.4. Aineiston käsittely
4.4.1. Paikkatietoaineiston käyttö

Poikkileikkaustiedot siirrettiin ArcMap 9.3.1 -paikkatieto-ohjelmaan, jossa tiedot
muutettiin samaan korkeusjärjestelmään muun aineiston kanssa. Maastossa
mitatut poikkileikkaukset suoristettiin tarpeen mukaan paikkatieto-ohjelman
avulla, jotta niiden pituus kohtisuoraan uoman virtaussuuntaan nähden olisi
mahdollisimman oikea eikä aiheuttaisi virtausnopeusmallinnukseen virheitä.
Paikkatieto-ohjelmaan lisättiin tutkimusalueen laserkeilattu korkeusmalli, josta
saatiin määritettyä korkeus uoman ulkopuolisille pisteille, joilta se puuttui.
Koordinaattitiedot suoristetuista poikkileikkauksista siirrettiin HEC-RAS:iin.

"Laserkeilaus

perustuu

ilma-aluksesta

lähetettyihin

laserpulsseihin,

jotka

maanpintaan osuessaan heijastuvat takaisin. Laserpulssin matka-ajasta lasketaan
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etäisyys. Kun tiedetään lisäksi GPS- ja inertialaitteen avulla keilaimen tarkka
sijainti ja asento, saadaan paikannettua pulssiosuman saaneen kohteen sijainti ja
korkeus" (Sane 2010). Maanmittauslaitoksen uusi km2-mallin korkeustarkkuus on
30 cm ja korkeudet on esitetty resoluutioltaan 2 metrin ruudukossa (Vilhomaa
2010).

4.4.2. Virtausmallin soveltaminen

Virtausmallinnus tehtiin Hydrologic Engineering Center's River Analysis System
(HEC-RAS) 4.1.0 1-dimensionaalisella virtausmalliohjelmalla. HEC-RAS on U.S.
Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center, kehittämä ohjelma,
jolla

uomassa

tapahtuva

virtausnopeus

pystytään

mallintamaan

uoman

poikkileikkaustietojen, purkautumiskäyrän sekä reunaehtojen avulla, jotka yleensä
ovat virtaama (yläpuolinen reunaehto) ja vedenkorkeus tai purkautumiskäyrä
(alapuolinen reunaehto, Brunner 2010).

Poikkileikkausten suoristamisen jälkeen tiedot niistä siirrettiin HEC-RAS:iin.
HEC-RAS:issa poikkileikkausten välille interpoloitiin lisää poikkileikkauksia
(kuva 19), jotta laskenta onnistuisi varmemmin etenkin pienillä virtaamilla ja jotta
vedenkorkeus- ja virtausnopeustuloksia saataisiin muistakin uoman osista kuin
mitatuista poikkileikkauksista.
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Kuva 19. Määritetyt
poikkileikkaukset.

poikkileikkaukset

HEC-RAS-mallinnukseen

ja

niiden

tarvitaan

välille

HEC-RAS:issa

interpoloidut

poikkileikkaustietojen

lisäksi

purkautumiskäyrä, jonka tulee sijaita mereltä päin katsottuna ensimmäisen
poikkileikkauksen

kohdalla.

Mallinnuksessa

käytettiin

Uiskarinkosken

pohjapadon purkautumiskäyrää (kuva 20), joka sijaitsee lähellä ensimmäistä
poikkileikkausta (kuva 19). Purkautumiskäyrä sijaitsee hyvin samankaltaisella
alueella kuin ensimmäinen poikkileikkaus, joten se todennäköisesti kuvaa
riittävällä tarkkuudella poikkileikkauksen olosuhteita.
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Kuva 20. Uiskarinkosken pohjapadon purkautumiskäyrä. Kuva: Iijoen voima Oy/Pjl.

Mallia ei pystytty kalibroimaan, koska mallinnettavalta alueelta ei ollut riittävästi
havaintoja. Uoman karkeuskerrointa voidaan kuitenkin arvioida yhdistämällä
maastohavainnot

ja

tutkimustieto.

Erityyppisten

uomamateriaalien

karkeuskertoimia löytyy hyvin mm. uomahydrauliikan käsikirjoista (mm. Chow
1959). Linsley & Franzini (1972) määrittivät Manningin kertoimen (n)
pohjamateriaalin mukaan siten, että hyvässä tilassa olevan luonnollisen uoman
Manningin kerroin on 0,025 ja kiviä ja heinää kasvavan luonnollisen uoman
kerroin 0,035.

Uoman karkeuskertoimen vaikutusta poikkileikkausten vedenpinnan korkeuksiin
keskiylivirtaaman (MHQ) aikana on esitetty kuvassa 21. Vaihteluvälillä n=0,025–
0,035 vedenkorkeuksien vaihtelu poikkileikkauksien sisällä oli keskimäärin 37 cm
(vaihteluväli 0–62 cm). Iijoen uoma on lähempänä kiviä ja heinää kasvavaa
luonnollista uomaa, kuin hyvässä tilassa olevaa luonnollista uomaa, joten
vähävetiseen vanhaan uomaan (tutkimusalue A) valittiin Manningin kertoimeksi
0,035 ja nykyiseen Iijoen uomaosuuteen (tutkimusalue B) 0,033. Ero
tutkimusalueen A ja B Manningin kertoimessa johtuu siitä, että tutkimusalue B on
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hieman lähempänä hyvässä tilassa olevaa luonnollista uomaa kuin tutkimusalue
A. Karkeuskertoimen vaikutus on sitä suurempi mitä matalampi vesisyvyys
uomassa on, koska uoman pohjan aiheuttamat kitkahäviöt ovat tällöin
suhteellisesti suurempia.

7

Vedenpinnan korkeus (m)

6

5

Poikkileikkaus 7
Poikkileikkaus 6
Poikkileikkaus 5

4

Poikkileikkaus 4
Poikkileikkaus 3

3

Poikkileikkaus 2
Poikkileikkaus 1
2

1
0.025

0.03
0.033
Manningin kerroin (n)

0.035

Kuva 21. Poikkileikkausten 1-7 vedenkorkeudet keskiylivirtaamalla Manningin kertoimilla (n)
0,025, 0,03, 0,033 ja 0,035.

4.4.3. Habitaattien vedenpeittävyyden laskenta eri virtaamatilanteissa

Yksittäisen poikkileikkauksen habitaattien vedenpeittävyyden laskenta

Virtaaman muutoksen vaikutus habitaattien vedenpeittävyyteen laskettiin
poikkileikkauksittain. Poikkileikkaukset on kuvattu korkeus- ja leveyssuunnan
koordinaateilla ja veden peittämä osa c poikkileikkauksen kahden pisteen
( x1 , y1 , x2 , y2 ) välissä voidaan laskea vedenkorkeuden W avulla kaavoilla 1–3

(kuva 22). Suorittamalla edellä mainittu peittävyyden laskenta kaikille
poikkileikkauksen

pisteille,

saatiin

poikkileikkauksen

habitaattien osuus selvitettyä.
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veden

peittävien

Kuva 22. Virtaaman muutoksen vaikutus habitaattien vedenpeittävyyteen.

Vedenpinta y-koordinaattien alapuolella:
jos W  min  y1 , y 2   c  0

(1)

Vedenpinta y-koordinaattien yläpuolella:
jos W  max  y1 , y 2   c 

x1  x2 2   y1  y2 2

(2)

Vedenpinta y-koordinaattien välissä:

jos y1  W  y 2   tan 1

sin  

c

Mallinnettujen

y 2  y1
x2  x1

W  min y 2 , y1 
c

(3)

W

 min  y 2 , y1 

y  y1 

sin  tan 1 2

x

x
2
1 


tutkimusalueiden

habitaattialojen

vedenpeittävyyden

laskenta

Habitaattien pinta-alatarkastelu tehtiin olettamalla, että poikkileikkausten välissä
olevalla alueella habitaatit ovat samoja kuin poikkileikkauksen kohdalla esiintyvät
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habitaatit. Kahden poikkileikkauksen välisen alueen habitaattien pinta-alat
laskettiin käyttäen kaavaa 4. Kuvassa 23 on esitetty veden peittämien habitaattien
laskentaperiaate poikkileikkaukselle nro. 2.

a b
    kunkin habitaatin pituus poikkileikkauksessa,
 2 2
jossa
(4)

a  poikkileikkauksten 1 ja 2 välinen etäisyys (m)
b  poikkileikkauksten 2 ja 3 välinen etäisyys (m)

Kuva 23. Puolet poikkileikkausten 1 ja 2 välisestä osuudesta (a) kuuluu poikkileikkauksen 2
vedenkorkeuden ja habitaattien vaikutusalueeseen. Vastaavasti puolet poikkileikkausten 2 ja 3
välisestä osuudesta (b). Poikkileikkauksen 2 vaikutusalue on merkitty punaisella janalla.
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4.4.4. Mallinnettavat tilanteet

Mallinnettaviksi

virtaamatilanteiksi

valittiin

1,5–1

400

m3

s-1,

jotta

tutkimusalueella tarkastelujaksoilla (1949–1958 ja 2004–2010) esiintyneet
virtaamat tulevat mallinnetuiksi (pienin virtaama 1,5 m3 s-1 ja suurin virtaama 1
391 m3 s-1). Valitut virtaamat syötettiin HEC-RAS-malliin, josta saatiin
poikkileikkauskohtaisia

vedenkorkeus-

ja

virtausnopeustietoja

kullekin

mallinnetulle virtaamatilanteelle. Virtaaman muutoksen aiheuttamia muutoksia
vedenkorkeudessa

ja

virtausnopeudessa

habitaattien osalta.
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tarkasteltiin

valittujen

lajien

ja

5. Tulokset
5.1. Vedenkorkeus

Tutkimusalueen A ja B poikkileikkausten perusteella mallinnetun uoman
virtaamaa kasvatettaessa 1,5 m3 s-1:sta 1 400 m3 s-1:ssa

poikkileikkauksen

vedenkorkeus lähti odotetusti nousuun. Tutkimusalueella A suurin muutos
vedenkorkeudessa tapahtui poikkileikkauksen 3 kohdalla, jossa vedenkorkeus
nousi 5,4 metriä ja pienin muutos poikkileikkauksen 1 kohdalla, jossa
vedenkorkeus

nousi

2,4

metriä.

Tutkimusalueella

B

suurin

muutos

vedenkorkeudessa tapahtui poikkileikkauksen 7 kohdalla, jossa vedenkorkeus
nousi 6,5 metriä ja pienin muutos poikkileikkauksen 4 kohdalla, jossa
vedenkorkeus nousi 2,2 metriä. (taulukko 7, kuvat 24–31).
Taulukko 7. Poikkileikkausten 1-7 vedenkorkeudet virtaamilla 3,5 m3 s-1 ja 1 400 m3 s-1 sekä
vedenkorkeudessa tapahtuva muutos.

Tutkimusalue A
Poikkileikkaus 1
Poikkileikkaus 2
Poikkileikkaus 3
Tutkimusalue B
Poikkileikkaus 4
Poikkileikkaus 5
Poikkileikkaus 6
Poikkileikkaus 7

Vedenkorkeus
(m) virtaaman
ollessa 1,5 m3 s-1

Vedenkorkeus
(m) virtaaman
ollessa
1 400 m3 s-1

Muutos
vedenkorkeudessa
(m)

5,1
5,1
5,1

7,5
10,1
10,5

2,4
5,0
5,4

12,9
16,6
17,5
17,6

15,1
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2,2
3,9
6,1
6,5
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Kuva 24. Mallinnetun virtaaman vaikutus poikkileikkauksien 1–7 vedenkorkeuteen.

.035
9

Legend
WS 1400 m³/s

8

WS 1000 m³/s
WS 500 m³/s
WS 100 m³/s

7
Elevation (m)

WS 20 m³/s
WS 10 m³/s

6

WS 7.5 m³/s
WS 5 m³/s

5

WS 3.5 m³/s
WS 3 m³/s

4

WS 2.5 m³/s
WS 2 m³/s
WS 1.5 m³/s

3

Ground
Bank Sta

2
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Station (m)

Kuva 25. Poikkileikkauksen 1 vedenkorkeudet virtaaman kasvaessa 1,5 m3 s-1:sta 1400 m3 s-1:n.
Sinisellä maalattu alue kuvastaa tilannetta 1,5 m3 s-1 virtaamalla. Kuva: HEC-RAS-mallin tuloste.
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Kuva 26. Poikkileikkauksen 2 vedenkorkeudet virtaaman kasvaessa 1,5 m3 s-1:sta 1400 m3 s-1:n.
Sinisellä maalattu alue kuvastaa tilannetta 1,5 m3 s-1 virtaamalla. Kuva: HEC-RAS-mallin tuloste.
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Kuva 27. Poikkileikkauksen 3 vedenkorkeudet virtaaman kasvaessa 1,5 m3 s-1:sta 1400 m3 s-1:n.
Sinisellä maalattu alue kuvastaa tilannetta 1,5 m3 s-1 virtaamalla. Kuva: HEC-RAS-mallin tuloste.
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Kuva 28. Poikkileikkauksen 4 vedenkorkeudet virtaaman kasvaessa 1,5 m3 s-1:sta 1400 m3 s-1:n.
Sinisellä maalattu alue kuvastaa tilannetta 1,5 m3 s-1 virtaamalla. Kuva: HEC-RAS-mallin tuloste.

.033
28

Legend
WS 1400 m³/s
WS 1000 m³/s

26

WS 500 m³/s
WS 100 m³/s

Elevation (m)

24

WS 20 m³/s
WS 10 m³/s
WS 7.5 m³/s

22

WS 5 m³/s
WS 3.5 m³/s
WS 3 m³/s

20

WS 2.5 m³/s
WS 2 m³/s

18

WS 1.5 m³/s
Ground
Bank Sta

16
0

50

100

150

200

250

300

Station (m)

Kuva 29. Poikkileikkauksen 5 vedenkorkeudet virtaaman kasvaessa 1,5 m3 s-1:sta 1400 m3 s-1:n.
Sinisellä maalattu alue kuvastaa tilannetta 1,5 m3 s-1 virtaamalla. Kuva: HEC-RAS-mallin tuloste.

66

.033
32

Legend
WS 1400 m³/s

30

WS 1000 m³/s
WS 500 m³/s

28

WS 100 m³/s

Elevation (m)

WS 20 m³/s

26

WS 10 m³/s
WS 7.5 m³/s

24

WS 5 m³/s
WS 3.5 m³/s

22

WS 3 m³/s
WS 2.5 m³/s

20

WS 2 m³/s
WS 1.5 m³/s

18

Ground
Bank Sta

16
0

50

100

150

200

250

300

Station (m)

Kuva 30. Poikkileikkauksen 6 vedenkorkeudet virtaaman kasvaessa 1,5 m3 s-1:sta 1400 m3 s-1:n.
Sinisellä maalattu alue kuvastaa tilannetta 1,5 m3 s-1 virtaamalla. Kuva: HEC-RAS-mallin tuloste.
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Kuva 31. Poikkileikkauksen 7 vedenkorkeudet virtaaman kasvaessa 1,5 m3 s-1:sta 1400 m3 s-1:n.
Sinisellä maalattu alue kuvastaa tilannetta 1,5 m3 s-1 virtaamalla. Kuva: HEC-RAS-mallin tuloste.
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5.1.1. Tulvakoivikko

Tulvakoivikoita

esiintyy

tutkimusalueella

A

yhdellä

poikkileikkauksella

(poikkileikkaus 2, kuva 32). Mallinnuksen perusteella poikkileikkauksella 2
sijaitsevasta tulvakoivikosta osa peittyy vedellä virtaaman ollessa 550 m3 s-1.
Virtaaman kasvaessa 650 m3 s-1 tulvakoivikko jää kokonaan vedenpeittoon.
Tutkimusalueen

B

poikkileikkauksella

4

sijaitsevat

tulvakoivikot

eivät

mallinnuksen perusteella peittyneet edes vertailuaineiston suurimman virtaaman
ylittävällä 1 400 m3 s-1 virtaamalla.

100 %
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Kuva 32. Eri virtaamien vaikutus tulvakoivikon peittymiseen vedellä tutkimusalueella A ja B.

Ennen Iijoen rakentamista virtaama ylitti 550 m3 s-1 keskimäärin 23 päivänä
vuodessa ja 650 m3 s-1 15 päivänä vuodessa (kuva 33). Virtaamahuiput ajoittuivat
huhtikuulta kesäkuulle (kuvat 34 ja 35). Yhtäjaksoisia 550 m3 s-1 ylittäviä
virtaamia kesti vuodessa keskimäärin 20 päivää (11–29 päivää). Yhtäjaksoisia 650
m3 s-1 ylittäviä virtaamia kesti vuodessa keskimäärin 14 päivää (9–24 päivää).
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Kuva 33. Kuinka monena päivänä virtaama on ollut yhtä suuri tai suurempi kuin 550 m3 s-1 tai 650
m3 s-1 Merikosken mittauspisteellä 1949–1958 aikana.
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Kuva 34. Ajankohta, jolloin virtaama on ollut yhtä suuri tai ylittänyt 550 m3 s-1 Merikosken
mittauspisteellä vuosien 1949–1958 aikana.

Kuva 35. Ajankohta, jolloin virtaama on ollut yhtä suuri tai ylittänyt 650 m3 s-1 Merikosken
mittauspisteellä vuosien 1949–1958 aikana.
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Voimalaitosten rakentamisen jälkeen tutkimusalueella B virtaama ylitti 550 m3 s-1
viitenä vuotena seitsemästä ja 650 m3 s-1 kahtena vuotena seitsemästä (kuva 36).
Virtaama ylitti 550 m3 s-1 yhtäjaksoisesti keskimäärin 11 päivää (3–20 päivää) ja
650 m3 s-1 keskimäärin 12 päivää (8–16 päivää, kuvat 37 ja 38). Tutkimusalueella
A, eli vanhalla kuivalla uomalla, virtaama ei tarkastelujaksolla 2004–2010 yltänyt
kertaakaan yli 550 m3 s-1 vaan suurin virtaama oli 505 m3 s-1.
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Kuva 36. Kuinka monena päivänä virtaama on ollut yhtä suuri tai suurempi kuin 550 m3 s-1 tai 650
m3 s-1 tutkimusalueella B vuosien 2004–2010 aikana.
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Kuva 37. Ajankohta, jolloin virtaama on ollut yhtä suuri tai ylittänyt 550 m3 s-1 tutkimusalueella B
vuosien 2004–2010 aikana.

Kuva 38. Ajankohta, jolloin virtaama on ollut yhtä suuri tai ylittänyt 650 m3 s-1 tutkimusalueella B
vuosien 2004–2010 aikana.
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5.1.2. Tulvakoivikon pinta-alatarkastelu

Kun tutkimusalueella A sijaitsevien poikkileikkausten tulvakoivikkovyöhykkeet
yleistetään koko tutkimusalueelle, tulvakoivikon pinta-ala on noin 2 100 m2
(kuvat 39). Tutkimusalueella B tulvakoivikon pinta-ala on noin 21 000 m2.
20000

Pinta-ala (m²)

15000

10000

5000

0
Tutkimusalue A

Tutkimusalue B

Kuva 39. Tutkimusalueen habitaattien pinta-ala (ha) kun poikkileikkauksille määritetyt
habitaattivyöhykkeet yleistetään koko tutkimusalueelle.

Tutkimusalueella A tulvakoivikon pinta-ala peittyy kokonaan veden alle
virtaaman ollessa 650 m3 s-1 (kuva 40). Tutkimusalueella B tulvakoivikot eivät
peity veden alle millään tarkastellulla virtaamalla (1,5–1 400 m3 s-1).
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Kuva 40. Vedenpeitossa olevan tulvakoivikon pinta-ala (ha) tutkimusalueella A ja B. HUOM.
Habitaattien pinta-alat on laskettu yleistämällä poikkileikkausten pinta-alat tutkimusalueille.

5.2. Virtausnopeus

Tutkimusalueella A mallinnetun uoman virtaamaa kasvatettaessa 1,5 m3 s-1:sta
1 400 m3 s-1:n virtausnopeus kasvoi poikkileikkauksilla keskimäärin 1,9 m s-1.
Suurin muutos tapahtui poikkileikkauksen 1 virtausnopeudessa nopeuden
kasvaessa 3,72 m s-1 (taulukko 8, kuva 41). Tutkimusalueella B virtausnopeus
kasvoi keskimäärin 1,7 m s-1 (1,01–2,76 m s-1). Suurin muutos tapahtui
poikkileikkauksen 5 virtausnopeudessa.
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Taulukko 8. Poikkileikkausten 1-7 virtausnopeudet virtaamilla 3,5 m3 s-1 ja 1 400 m3 s-1 sekä
virtausnopeudessa
tapahtuva
muutos.
HUOM.
Virtausnopeudet
ovat
keskiarvoja
poikkileikkauksen virtausnopeudesta eikä niitä laskettaessa ole otettu huomioon uomassa olevia
pohjapatoja.

Virtausnopeus (m
s-1) virtaaman
ollessa 1,5 m3 s-1
Tutkimusalue A
Poikkileikkaus 1
Poikkileikkaus 2
Poikkileikkaus 3
Tutkimusalue B
Poikkileikkaus 4
Poikkileikkaus 5
Poikkileikkaus 6
Poikkileikkaus 7

Virtausnopeus (m
Muutos
s-1) virtaaman
virtausnopeudessa
ollessa
(m s-1)
1 400 m3 s-1

0,01
0,02
0,03

3,73
1,38
0,64

3,72
1,36
0,61

0,25
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Kuva 41. Virtaaman muutoksen vaikutus virtaukseen poikkileikkausten 1–7 kohdalla. HUOM.
Virtausnopeudet ovat keskiarvoja poikkileikkauksen virtausnopeudesta eikä niitä laskettaessa ole
otettu huomioon uomassa olevia pohjapatoja.
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5.2.1. Lohi ja taimen

Tutkimusalueella

A

(poikkileikkaukset

1–3)

lohenpoikasten

-1

minimioptimivirtausnopeus (0,2 m s ) saavutettiin poikkileikkauksilla 2 ja 3
virtaaman ollessa 20 m3 s-1 ja poikkileikkauksella 1 virtaaman ollessa 30 m3 s-1
(taulukko 9, kuva 42). Lohenpoikasten maksimioptimivirtausnopeus saavutettiin
virtaaman ollessa 60–300 m3 s-1. Tutkimusalueella B (poikkileikkaukset 4–7)
lohenpoikasten minimioptimivirtausnopeus saavutettiin poikkileikkauksilla 4 ja 5
virtaaman ollessa 1,5 m3 s-1, poikkileikkauksella 6 virtaaman ollessa 5 m3 s-1 ja
poikkileikkauksella 7 virtaaman ollessa 60 m3 s-1 (taulukko 9, kuva 42).
Lohenpoikasten maksimioptimivirtausnopeus saavutettiin virtaaman ollessa <3,5–
400 m3 s-1.

Taulukko 9. Virtaamat, joilla virtausnopeudet ylittävät lohen- ja taimenenpoikasten
minimioptimivirtaukset (0,1 ja 0,2 m s-1) sekä suurin virtaama, jolla virtausnopeus jää alle lohenja taimenenpoikasten maksimioptimivirtauksen (0,55 m s-1). HUOM. Virtausnopeudet ovat
keskiarvoja poikkileikkauksen virtausnopeudesta eikä niitä laskettaessa ole otettu huomioon
uomassa olevia pohjapatoja.

Virtaama(m3 s-1),
jolla virtausnopeus
0,1 m s-1 ylittyy

Virtaama (m3 s-1),
jolla virtausnopeus
0,2 m s-1 ylittyy

Suurin virtaama (m3
s-1), jolla
virtausnopeus jää
alle 0,55 m s-1

20
10
7,5

30
20
20

80
120
300

1,5
1,5
1,5
20

1,5
1,5
5
60

10
< 3,5
70
400

Tutkimusalue A
Poikkileikkaus 1
Poikkileikkaus 2
Poikkileikkaus 3
Tutkimusalue B
Poikkileikkaus 4
Poikkileikkaus 5
Poikkileikkaus 6
Poikkileikkaus 7

Tutkimusalueella A taimenenpoikasten minimioptimivirtausnopeus (0,1 m s-1)
saavutettiin poikkileikkauksella 1 virtaaman ollessa 20 m3 s-1, poikkileikkauksella
2 virtaaman ollessa 10 m3 s-1 ja poikkileikkauksella 3 virtaaman ollessa 7,5 m3 s-1
(taulukko
saavutettiin

9,

kuva

42).

virtaaman

Taimenenpoikasten

ollessa

60–300

m3

maksimioptimivirtausnopeus
s-1.

Tutkimusalueella

B

taimenenpoikasten minimioptimivirtausnopeus saavutettiin poikkileikkauksilla 4,
5 ja 6 virtaaman ollessa 1,5 m3 s-1 ja poikkileikkauksella 7 virtaaman ollessa 20
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m3 s-1 (taulukko 9, kuva 42). Taimenenpoikasten maksimioptimivirtausnopeus
saavutettiin virtaaman ollessa <3,5–400 m3 s-1.

Kuva 42. Virtaaman muutoksen vaikutus virtaukseen poikkileikkausten 1–7 kohdalla. Lohen ja
taimenen optimivirtaamat on merkitty kuvaan oranssilla ja keltaisella laatikolla. HUOM.
Virtausnopeudet ovat keskiarvoja poikkileikkauksen virtausnopeudesta eikä niitä laskettaessa ole
otettu huomioon uomassa olevia pohjapatoja.
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6. Tulosten tarkastelu
6.1. Tulvakoivikko

Ennen Iijoen säännöstelyä virtaama ylitti 650 m3 s-1 useita kertoja vuodessa, joka
riitti nostamaan vedenpinnan riittävän korkealle, jotta tutkimusalueen A, eli
vanhan vähävetisen uoman, tulvakoivikot jäisivät veden peittoon. Nykyisin
virtaama ei kertaakaan vuodessa yllä nostamaan vedenpintaa riittävän korkealle,
jotta tulvakoivikot peittyisivät veden alle ja pysyisivät varmasti tulvakoivikkoina.
Tutkimusalueella B sijaitsevat koivikot määritettiin maastossa tulvakoivikoksi.
Mallinnuksessa koivikot eivät kuitenkaan peittyneet edes vertailuaineiston
suurimman virtaaman ylittävällä 1 400 m3 s-1 virtaamalla, joten koivikot ovat
todennäköisesti syntyneet maamassojen läjitysalueille ja ovat todennäköisesti vain
tilapäinen ilmiö, eivät varsinaisia tulvasta riippuvia alueita.

Jotta tutkimusalueen A tulvakoivikot säilyisivät, tulisi virtaaman ainakin kerran
vuodessa (kevättulvan aikaan) ylittää 650 m3 s-1 yhtäjaksoisesti keskimäärin 14
vuorokauden

ajan.

Tämä

virtaamahuippu

tulisi

ottaa

huomioon

ympäristövirtaamaa määritettäessä.

6.2. Lohi ja taimen

Tutkimusalueen A nykyinen virtaama on keskimäärin syyskuusta toukokuukuun
1,5 m3 s-1 lukuun ottamatta kevättulvaa huhtikuun lopulta kesäkuun alkuun sekä
pieniä virtaamakasvuja loka- ja joulukuussa. Kesäkuusta elokuuhun virtaama on
vähintään 3,5 m3 s-1. Virtausmallinnuksen mukaan lohen- ja taimenenpoikasille
sopivan virtausnopeuden saavuttamiseksi tutkimusalueen A virtaaman tulisi olla
vähintään 7,5–30 m3 s-1 ja enintään 80–300 m3 s-1.

Virtausmallinnuksen mukaan tutkimusalueella B lohen- ja taimenenpoikasten
minimioptimivirtausnopeus

saavutettaisiin
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1,5–20

m3

s-1

virtaamilla.

Tutkimusalueella B uoman muodosta johtuen pienillä virtaamilla ainoastaan
poikkileikkausten syvin kohta peittyy vedellä, joten mallinnetut virtaamat
kuvaavat ainoastaan poikkileikkauksien syvimmän kohdan optimivirtaamaa,
eivätkä siten anna oikeaa kuvaa koko tutkimusalueen virtausnopeusoptimista.
Virtaaman tulisi olla selvästi suurempi, jotta suurin osa uomasta peittyisi vedellä.
Tutkimusalueen A vedenpinta on jo pienillä virtaamilla riittävän korkealla, jotta
kaloille sopivia elinalueita on enemmän saatavilla. Tästä syystä voidaan olettaa,
että

tutkimusalueen

A

lohen-

ja

taimenenpoikasille

määritetyt

minimioptimivirtaamat kuvaavat tutkimusaluetta B paremmin todellista tilannetta.
Ja niitä voidaan tutkimusalueen A ympäristövirtaaman perusvirtaamana.

Tutkimusalueella A ja B sijaitsee useita pohjapatoja, jotka estävät veden vapaan
liikkumisen. Pohjapadoissa on jommallakummalla reunalla tai molemmissa
reunoissa aukot vedenkulkua varten. Malli ei ota huomioon pohjapatojen
vedenkulkua estävää vaikutusta, joten todellisten virtaamien tulisi olla edellä
mainittua suurempi.
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7. Johtopäätökset ja jatkoehdotukset

Yksinkertaisimmillaan ympäristövirtaama voidaan määrittää yhdelle lajille.
Suositeltavaa kuitenkin on, että tarkasteluun otetaan jokiekosysteemin toiminnan
kannalta mahdollisimman monia avainlajeja, jotta ympäristövirtaamaa saadaan
sovitettua jokiekosysteemissä eläville lajeille. Tarkasteluun tulee myös ottaa
mahdollisimman

monet

elinympäristöt,

jotta

ympäristövirtaama

vastaa

mahdollisimman hyvin joki- ja jokivarsien ekosysteemien virtaamatarpeita.

Aineiston rajallisuuden vuoksi tässä työssä tarkasteltiin ympäristövirtaamaa
kahden lajin, lohi ja taimen, sekä yhden habitaatin, tulvakoivikot, perusteella.
Tutkimuksen perusteella tutkimusalueen B virtaaman muutoksilla ei saavuteta
merkittäviä muutoksia ympäristön kannalta ilman latvajärvien säännöstelyn
muuttamista. Sen sijaan tutkimusalueella A ympäristövirtaamalla pystytään
turvaamaan

tulvakoivikoille

elinolosuhteet.

ja

Tutkimusalueen

lohenA

ja

taimenenpoikasille

ympäristövirtaama

rakentui

suotuisat
kahdesta

komponentista; perusvirtaamasta (minimi 7,5–30 m3 s-1 ja maksimi 80–300 m3 s-1)
ja kevättulvasta (yhtäjaksoisesti 14 vuorokauden ajan kestävä 650 m3 s-1 ylittävä
virtaama). Perusvirtaama aikaansaa lohen- ja taimenenpoikasille riittävät
virtausnopeusolosuhteet ja vuosittain toistuva riittävä kevättulva mahdollistaa
tulvakoivikoiden säilymisen elinkelpoisina.

Poikkileikkausten

pieni

lukumäärä

ja

karkea

keskimääräisen

profiilin

yleistäminen koko jokijaksolle ei anna täysin oikeaa kuvaa tutkimusalueen
virtaamista, vedenkorkeudesta ja habitaateista. Se antaa kuitenkin karkean
käsityksen alueen uoman hydrologiasta, morfologiasta ja habitaateista. Lisäksi
tarkastelu

toimii

mallina

ympäristövirtaaman

määrittämiselle.

Jotta

tutkimusalueen ympäristövirtaama saataisiin tarkemmin määritettyä, tulisi
poikkileikkauksia ja niiden habitaattivyöhykkeitä määrittää tiheämmin.

Suomessa ympäristövirtaamatutkimusta tulisi jatkaa ja ympäristövirtaaman
periaatteita soveltaa rakennettuihin jokivesiin mm. säännöstelykäytäntöjen
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kehittämisen yhteydessä. Lähes kaikissa Euroopan maissa ainakin uusilta
vesivoimalaitoksilta edellytetään minimiympäristövirtaaman huomioonottamista.
Suomessa

ympäristövirtaaman

periaatteita

on

otettu

huomioon

vain

tapauskohtaisesti, eikä yhtenäisiä periaatteita ympäristövirtaaman arviointiin ole.

Suomessa tulee selvittää, mitkä ympäristövirtaaman menetelmät soveltuvat
parhaiten olosuhteisiimme. Menetelmän valinnassa on tärkeää, että alueelliset
erityispiirteet tulevat riittävästi huomioon otetuiksi. Kirjallisuustiedon mukaan
nykyisin suositaan yleisesti holistisia ympäristövirtaamamenetelmiä, joten myös
Suomessa niitä tulisi ensisijaisesti käyttää ympäristövirtaaman määrittämisessä.
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Muuta huomioitavaa
(puun rungot, jätteet..)

Kasvillisuushab.
Tulvapajukot
Tulvakoivikot
lehdot
pensaat + heinikko
saraikko
vesiraja
kortteikko
ruovikko
kaislikko
kelluslehtiset
uposlehtiset
Isot p-l
sammal
Pohjanlaatu
Kallio
lohkare
iso kivi (kivien koko)
sora
hiekka
multava
turve
savi
Penkereen muoto

Puiden korkeus (1 - 2 m, 2 5m, 5 - 10 m, yli 10 m)

Koodi
Sijainti
Kuvan nro
Syvyys
Korkeus NN+m

Päivämäärä

1

2

3

4

5
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LIITTEET

Liite 1. Maastotutkimuksissa käytetty lomake habitaattien määrittämiseen.

