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1. Johdanto
Eliöyhteisöjen rakenteen tutkimuksessa on perinteisesti keskitytty paikallisten tekijöiden
merkitykseen, kun taas laajemman mittakaavan tekijöiden, kuten lajien leviämisprosessien
vaikutus yhteisön koostumukseen on aliarvioitu. Yhtenä merkittävänä poikkeuksena tästä
on MacArthurin ja Wilsonin (1967) kehittelemä saarieliömaantiede -teoria. Viime vuosina
hallitseva suunta ekologiassa on kuitenkin ollut siirtyminen pelkästään paikallisista prosesseista yhä laajemman mittakaavan tutkimuksiin, joissa painotetaan ekosysteemien ja yhteisöjen avointa luonnetta, ja missä otetaan huomioon myös alueelliset prosessit, kuten lajien
liikkuminen paikallisten yhteisöjen välillä (Leibold ym. 2004). Vaikka lajien leviäminen ja
tätä kautta eri paikkojen yhteisöjen välinen yhteys on vahvistettu (Chase ja Ryberg 2004),
niin silti vuorovaikutuksen merkittävyys on vielä osittain puutteellisesti tunnettu esimerkiksi virtavesiympäristöissä (Brown ja Swan 2010: 572).
Pohjaeläinyhteisöjen rakenne on riippuvainen monen eri mittakaavan prosesseista.
Toisaalta eliöiden esiintymiseen vaikuttavat samanaikaisesti paikalliset pohjan olosuhteet
ja toisaalta tietyn joen valuma-alueen ominaispiirteet ja ilmasto-olot (Vinson ja Hawkins
1998). Lajiyhteisöjen alueellinen vaihtelu on Mengen ja Olsonin (1990) mukaan paikallisten tekijöiden ja mittakaavaltaan suurempien biogeografisten ja historiallisten tapahtumien
yhteistulos. Bioottisilla tekijöillä, kuten lajien välisellä kilpailulla, saalistuksella ja tuottavuudella on todettu olevan vaikutusta yhteisörakenteen muodostumiseen. Siten lajiston
monimuotoisuus jollain alueella on monen tekijän summa ja keskittymällä ainoastaan yhden muuttujan vaikutukseen ei voida saada kattavaa käsitystä yhteisörakenteen vaihteluun
johtavista seikoista.
Joki- ja purouomat sekä niistä rakentuva uomaverkosto tarjoavat soveliaan ympäristön tutkittaessa alueellisten ja paikallisten tekijöiden suhteellista vaikutusta yhteisön rakentumiseen (esim. Heino ja Mykrä: 2008: 615). Uomaverkosto valuma-alueineen toimii luontaisena elinympäristönä pohjaeläimille, jossa eri lajit kykenevät liikkumaan verkoston sisällä esimerkiksi ajautumalla, uimalla tai lentäen (Palmer ym. 1996). Usein pohjaeläinyhteisön rakenne vastaa myös melko ennustettavasti paikallisten ympäristötekijöiden ominaisuuksiin (Malmqvist 2002), mikä on osoituksena ympäristötekijöiden merkityksestä yhteisöjen rakentumiselle.
Yhteisöekologisen tutkimuksen eräänä soveltavana tavoitteena on tarjota lisätietoa
ympäristönhoitoa ja -seurantaa silmällä pitäen. Pohjaeläimiä käytetään yleisesti bioindi-

kaattoreina sekä sisävesi- että meriympäristöissä, koska monien lajien on todettu olevan
verraten herkkiä ympäristössä tapahtuville muutoksille, kuten saastumiselle, sedimentaatiolle ja muille haitallisille ympäristömuutoksille (esim. Brown ym. 2011: 316). Pohjaeläimiin perustuvaa arviointia käytetään myös vesistökunnostusten jälkiseurantaohjelmissa, joissa biodiversiteetin astetta käytetään töiden onnistumisen mittarina (Brown ym.
2011: 316). Kunnostusten tavoitteena on lisätä muun muassa pohjan heterogeenisuutta ja
tätä kautta parantaa virtavesille ominaisten lajien elinolosuhteita. Kunnostustoimista huolimatta Palmerin ym. (2010: 210–213) koostamasta tiivistelmästä käy ilmi, että suurimmassa osassa tutkituista kunnostusprojekteista kunnostustyöt eivät lisänneet huomattavissa
määrin lajiston monimuotoisuutta. Tämä ei välttämättä kerro varsinaisten töiden epäonnistumisesta vaan muiden tekijöiden, kuten leviämisprosessien merkityksen huomiotta jättämisestä (Blakely ym. 2006).
Vastatakseen havaittuihin puutteisiin tutkijat ovat viime vuosina siirtyneet käsittelemään näitä tutkimuskysymyksiä niin sanotun metayhteisöteorian näkökulmista (Brown
ym. 2011). Siinä esimerkiksi vesistöalueen paikallisyhteisöt muodostavat kokonaisuuksia,
joiden välillä tapahtuu yksilöiden vaihtoa, mutta jossa myös paikalliset tekijät määräävät
yhteisöjen rakennetta (Leibold ym. 2004). Tässä työssä kyseinen teoria toimii osaltaan
pohjana laajempien, alueellisten prosessien vaikutuksen ymmärtämiseksi pohjaeläinyhteisöjen rakentumiseen subarktisissa virtavesissä. Työn tavoitteena onkin tutkia, missä määrin
virtavesien pohjaeläinyhteisöjen rakenne on riippuvainen paikallisista ympäristötekijöistä
ja erityisesti alueellisista prosesseista.
1.1. Tutkimuskysymykset
1) Mikä on puron ympäristötekijöiden ja spatiaalisen sijainnin suhteellinen merkitys yhteisön lajikoostumuksen säätelyssä?
2) Miten eri tavoin leviävien lajien yhteisöt suhtautuvat ympäristötekijöihin ja spatiaaliseen
sijaintiin?
3) Miten eri leviämiskyvyn omaavien lajien yhteisöt suhtautuvat ympäristötekijöihin ja
spatiaaliseen sijaintiin?
4) Mikä vaikutus näihin yllä oleviin ilmiöihin on paikkojen väliltä eri tavoilla mitatuilla
maantieteellisillä etäisyyksillä?
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2. Virtavesiympäristö
Joki- tai purouoma voidaan nähdä biologis-fysikaalis-kemiallisena ekosysteeminä, joka
perustuu veden virtaukseen uomassa ja sen seurauksena tapahtuviin eroosio- ja sedimentaatioprosesseihin. Hydrologiset ja geomorfologiset prosessit muokkaavat uomasta systeemin, jonka varaan kokonaiset ekosysteemit rakentuvat (Poole 2010: 12–13). Myös monet
keskeiset virtavesisysteemien teoriat, kuten jokijatkumo – teoria ja uomaverkoston erityispiirteet rakentuvat geomorfologisten ja topografisten ominaisuuksien mukaan.
Virtavesiympäristö muodostuu, kun osa maahan satavasta vedestä kerääntyy erikokoisiin uomiin ennen mereen päätymistään. Virtavesiympäristössä vesi virtaa puroissa ja
joissa, ja nämä yhdessä luovat ilmiön, joka on tärkeä maisemaa muokkaava voima monilla
alueilla. Lisäksi virtavedet tarjoavat tärkeän elinympäristön monille eliöille kuten kaloille
ja hyönteisille. Myös ihminen on monella tapaa riippuvainen virtavesien tarjoamista
ekosysteemipalveluista (Boon ym. 2000; Allan ja Castillo 2007: 6–12). Joki- ja puroympäristöjä on hyvin monenlaisia riippuen muun muassa alueen ilmastosta sekä maa- ja kallioperästä. Niin uoman koko, siinä virtaavan veden määrä kuin myös joen kulutusvoima on
pohjimmiltaan riippuvainen näistä tekijöistä (Petts ja Foster 1985: 2–6). Lisäksi tietyn uoman ominaisuudet muuttuvat alaspäin mentäessä kapeasta mutkittelevasta latvapurosta
suureksi, linjaukseltaan suoremmaksi tulvatasanteen joeksi (Petts ja Foster 1985: 6). Samalla, kun uoman koko kasvaa, myös siinä virtaava vesimäärä lisääntyy, millä on vaikutusta muun muassa joen kulutusenergiaan.
Virtavesiekosysteemi on tyyppiesimerkki avonaisesta systeemistä, jossa energian ja
ravinteiden kierto tapahtuu läheisessä suhteessa rantavyöhykkeen ja muun valuma-alueen
kanssa. Tämä näkyy siinä, että suuri osa orgaanisesta materiaalista ja ravinteista on peräisin valuma-alueelta. Jokisysteemeille on tyypillistä kaksisuuntainen vuorovaikutus niin
pituus-, leveys-, kuin myös syvyyssuunnassa (Richards 1982: 9). Virtavedet on ympäristöinä jaettavissa erikokoisiin osa-alueisiin, jotka käsittävät erilaisia osia uomaa tarkasteltaessa. Hyvä esimerkki on Frisselin ym. (1986) käyttämä lähestymistapa, jossa tietty jokisysteemi jaetaan viiteen osa-alueeseen. Mittakaavaltaan suurin on kokonainen pääuoma, joka
on jaettavissa sivu-uomien välisiin segmentteihin, josta edelleen erotetaan suvanto-koski –
jaksot. Edellisistä ovat erotettavissa kosket ja suvannot ja näistä edelleen mineraalipitoiset
tai kasvillisuuden peittämät mikrohabitaattiympäristöt.
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2.1. Virtausolot
Yksittäisen joen tai puron virtaama eli tiettynä ajankohtana virtaava vesimäärä (m3/s)
muodostuu siitä osasta sadantaa, joka jää jäljelle kokonaishaihdunnan, maaperään imeytymisen, altaaseen varastoitumisen ja kasveihin sitoutumisen jälkeen (esim. Leobold ym.
1964: 49–50; Morisawa 1968; 12). Veden virtaus jokeen tapahtuu joko pintavirtaamana
maanpinnalla tai pintakerrosvirtaamana hieman maanpinnan alapuolella. Usein myös pohjavesi toimii huomattavana veden lähteenä (Weyman 1975: 4). Näiden suhteellinen osuus
jonkin vesistön vedenlähteenä riippuu maantieteellisestä sijainnista, kallio- ja maaperästä
sekä kasvillisuustyypistä. Uomassa olevan veden määrä on paitsi riippuvainen sademäärästä, se myös lisääntyy sitä mukaa, kun sivu-uomat yhtyvät siihen alajuoksulla ja täten kasvattavat valuma-alueelta tulevan veden määrää (Leobold ym. 1964: 248).
Veden virtausnopeus on keskeinen fysikaalinen suure uoman morfologisten prosessien ymmärtämiseksi. Virtaus on jaettavissa laminaariseen ja pyörteiseen tai luonnossa
useimmiten näiden yhdistelmään (Gregory ja Walling 1973: 235). Uomassa virtausnopeus
(m/s) vaihtelee tyypillisesti sekä vertikaalisessa että horisontaalisessa suunnassa. Virtausnopeuden vaihtelu johtuu paitsi vesimäärästä, myös kitkasta, jota syntyy veden ja uoman
pohjan rajapinnalla, uoman mutkitellessa tai uomassa olevien esteiden takia, jossa virtaus
on hitaampaa (Leobold ym. 1964: 152–168; Gregory ja Walling 1973: 235). Virtausnopeus
on suurimmillaan aivan pinnassa ja mahdollisimman kaukana esteistä (Morisawa 1968: 30;
Gregory ja Walling 1973: 235). Esteistä aiheutuen virtaus on kuitenkin useimmiten pyörteistä, jolloin sekä virtausnopeus että sen potentiaalinen eroosiovoima vaihtelevat jo hyvin
pienellä uoman alalla (Morisawa 1968: 35–40).
2.2. Hydrogeomorfologia
Virtavedet ovat tyyppiesimerkki dynaamisesta ympäristöstä, jossa uoman piirteet eli geomorfologiset olosuhteet vaihtuvat pitkän ajan kuluessa (Leobold ym. 1964: 198–332; Morisawa 1968; Richards 1982). Virtavesiympäristö koostuu uomasta ja tulvatasanteesta, joka
ympäröi varsinaista vesiuomaa (Leobold ym. 1964: 459) Tulvatasanteella on oleellinen
osuus tarkasteltaessa geomorfologisia prosesseja, kuten eroosiota uomassa, mutta seuraavassa keskitytään ainoastaan uoman piirteisiin, kuten koski-suvanto vuorotteluun, pohjanlaadun vaihteluun näiden välillä ja joen gradienttimuutoksiin pituussuunnassa.
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Joki- ja purouomille on tyypillistä niiden ominaisuuksien vaihtelevuus leveys-, pituus- ja
syvyyssuunnissa (Richards 1982: 9). Leobold ym. (1964: 268) listaavat kahdeksan toisiinsa
vaikuttavaa muuttujaa joen pituusprofiilissa ja uoman muodossa, jotka muuttuvat alajuoksun suuntaan. Nämä ovat leveys, syvyys, virtausnopeus, putouskorkeus, sedimenttiaineksen määrä- ja koko, virtaama ja hydraulinen vastus. Leobold ym. (1964: 268–270) mainitsevat esimerkiksi putouskorkeuden laskevan siirryttäessä vesistön latvaosista kohti uoman
suuosia. Olosuhteista riippuen uoman eri osat vaihtelevat syvistä ja kapeista mataliin ja
leveisiin (Petts ja Foster 1985: 160). Pituussuunnassa uoma voi olla linjaukseltaan suora,
meanderoiva tai palmikoiva, ja usein sama joki sisältää näitä kaikkia muotoja (Leobold
ym. 1964: 281; Morisawa 1968: 135).
Jokiuoman muoto on virtaaman, sedimentin määrän ja laadun sekä pohjalla ja rantapenkereillä olevan kiviaineksen ja orgaanisen materiaalin yhteistulos (Leobold 1964: 198).
Näiden merkitys on Gregoryn ja Wallingin (1973: 244) mukaan riippuvainen uoman koosta, sillä kapeassa uomassa esteet aiheuttavat virtauspainetta rannalle, joka edelleen lisää
eroosiota. Monessa yhteydessä on lisäksi todettu, että rantapenkereen kasvillisuus voi estää
uomaa levenemästä kasvavasta vesimäärästä huolimatta (esim. Gregory ja Walling 1973:
244).
Puroille ja joille on tyypillistä niiden koski-suvantovuorottelu (kuva 1). Topografisesti erityisesti moreenialueella virtaavan puron tai joen eri segmentit koostuvat matalista
koskiosuuksista ja syvemmistä suvantoalueista (Petts ja Foster 1985: 159). Se, miten hyvin
nämä alueet erottuvat toisistaan, riippuu koskikynnysten jyrkkyydestä ja uoman kaltevuudesta (Leobold: 1964: 206–207). Myös kulloinkin virtaavalla vesimäärällä on vaikutusta,
sillä vähäisen virtaaman aikana pohjan topografia voimistaa tätä eroa nostamalla koskialueet esille ja patoamalla toisaalta vettä kosken yläpuoliselle suvantoalueelle, jossa virtaus on
hitaampi ja uoma syvempi (Richards 1982: 185). Tyypillisesti myös uoman leveys vaihtelee näiden alueiden välillä riippuen uoman mutkittelevuudesta ja kulloisestakin virtaamasta
(Petts ja Foster 1985: 159). Yleisesti ottaen meanderoiva eli mutkitteleva koskialue on suoraa osuutta leveämpi ja lähes poikkeuksetta suvantoalueet ovat koskiosuuksia leveämpiä
(Petts ja Foster 1985: 160). Koski- ja suvantoalueet eroavat toisistaan myös pohjanlaadun
perusteella. Koskialueet koostuvat karkeammasta aineksesta, kun taas suvantoalueille on
tyypillistä lajittuneempi ja hienojakoisempi aines (Leobold ym. 1964: 203–215).
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Joki- tai purouoman eroosiovoima alla olevaan kallio- tai maaperään on riippuvainen monesta seikasta ja se vaihtelee niin ajallisesti kuin alueellisesti. Yleisesti aivan ylimpänä
sijaitsevat latva-alueet ovat hitaan eroosion alueita, keskijuoksulla eroosio on voimakkaampaa ja lähellä suistoa eroosiota ei enää juuri tapahdu (Gresswell 1962: 54). Keskijuoksulla veden virtaama on latvaosia suurempi ja toisaalta uoman profiili on selvästi laskeva, jolloin joen kuljettama aines ei pääse kasaantumaan siinä määrin mitä se tekee lähellä suistoa. Edellä mainittu tilanne syntyy ominaisuuksiltaan yhdenmukaisen maa- tai kallioperän alueella, mutta usein luonnossa uoman profiili laskee enemmän tai vähemmän
selvästi (Greswell 1962: 54). Esimerkiksi vuoristopuroille on tyypillistä niiden jyrkästi
laskeva pituusprofiili, jossa pienet putoukset ja niitä seuraavat suvannot vuorottelevat (Giller ja Malmqvist 1998: 16). Joen eroosiovoima on suoraan riippuvainen virtaaman määrästä ja voimakkuudesta. Vähäisen virtaaman aikana joen kuljetuskyky heikkenee, jolloin voi
päinvastoin tapahtua sedimenttien kasautumista. Toisaalta keväisin lumien sulaminen lisää
virtaamia voimistaen samalla uoman eroosiota (Greswell 1962: 55).

Kuva 1. Tyypillinen esimerkki puron koski- suvantovuorottelusta (Olli-Matti Kärnä
18.6.2012).
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2.3. Uomaverkosto
Jokien luokittelemiseksi on olemassa lukuisia eri menetelmiä, joilla kaikilla on omat käyttötarkoituksensa. Dodds (2002: 69) mainitsee luokittelut valuma-alueen ominaisuuksien,
veden virtaaman ja ympäröivän kasvillisuustyypin mukaan. Näistä valuma-alueen ja sen
eri piirteiden mukainen luonnehdinta on laajasti käytetty keino niin geomorfologien kuin
ekologien keskuudessa. Valuma-alue on virtavesitutkimuksen keskeinen termi ja se on
alue, jolta maanpinnan vesi tai osa siitä virtaa tiettyyn suuntaan ja lopulta erikokoisten uomien kautta alueen pääuomaan (Gregory ja Walling 1973: 37). Valuma-alue sisältää joukon erikokoisia sivu-uomia, jotka muodostavat yhdessä pääuoman kanssa valuma-alueen
uomaverkoston (Leobold ym. 1964: 131).
Valuma-alueen uomat rakentuvat erimuotoisiksi uomaverkostoiksi, joiden muoto on
riippuvainen kallioperän rakenteesta ja alueen kivilajeista. Morisawan (1968: 163) mukaan
perinteinen puumainen eli dendriittinen rakenne syntyy homogeenisella suhteellisen tasaisella pinnalla, jossa uomat yhdistyvät toisiinsa loivassa kulmassa ja systemaattisesti. Tästä
täysin poikkeava on suorakulmainen rakenne, jossa uomien sijainti noudattelee tarkasti
kallioperän rakennetta ja heikkousvyöhykkeitä (Morisawa 1968: 163). Leobold ym. (1964:
132–133) tuovat esiin, että uomaverkoston rakenteeseen vaikuttaa myös maanpinnan muodot ja uomien korkeusprofiilit. Allan ja Castillo (2007: 35) kuvailevat kapeassa jyrkkäpiirteisessä laaksossa virtaavan joen erityispiirteiksi selvän pääuoman, johon yhdistyy jyrkässä
kulmassa useita sivu-uomia, kun taas tasaisemman alueen uomalle on luonteenomaista
valuma-alueen pyöreä muoto.
Käytetyimpiä jokien luokittelumenetelmiä on Hortonin (1945) kehittelemä ja myöhemmin Strahlerin (1957) muokkaamana laajemmin käyttöön otettu jokien ja purojen järjestäminen niiden valuma-alueen sisäisen aseman mukaan. Lähellä vedenjakajaa maanpinnalla virtaava vesi liikkuu pinnanmuotojen mukaan tiettyyn suuntaan, kunnes se muodostaa pysyvän uoman. Tätä ylempänä sijaitsee rankkasateiden ja esimerkiksi sulamisvesien
jälkeen esiintyviä ephemeraalisia eli lyhytaikaisesti esiintyviä uomia, jotka ovat osa valuma-alueen verkostoa, mutta vaikeammin havaittavia (Leobold ym. 1964: 131). Pienimmät
pysyvän virtaaman uomat saavat järjestysnumeron 1., kaksi 1. luokan uomaa muodostaa 2.
luokan, kahden 2. luokan yhdistyessä syntyy 3. luokka ja niin edelleen (Horton 1945;
Strahler 1957: 914; kuva 2).
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Tämän kaltainen luokittelujärjestelmä on hyödyllinen, koska se osoittaa kuvaavasti puron
tai joen aseman uomaverkoston hierarkkisessa järjestelmässä. Lisäksi luokkanumero korreloi usein muiden muuttujien kuten uoman pituuden, uomien lukumäärän ja uoman kaltevuuden kanssa (Morisawa 1968: 153–154). Morisawan (1968: 154) mukaan tämä näkyy
esimerkiksi siinä, että valuma-alueella suuren järjestysluvun omaavia uomia on vähemmän
kuin ensimmäisen luokan uomia. Hortonin ja Strahlerin luokittelun selvistä hyödyistä huolimatta Richards (1982: 34) ja Dodds (2002: 72) listaavat joitakin ongelmia, joihin voidaan
törmätä luokittelujärjestelmää käytettäessä: (i) Pysyvän ja väliaikaisen niin sanotun tulvauoman raja-aluetta on hankala määrittää ja se on riippuvainen muun muassa käytettävän
kartan mittakaavasta; (ii) pysyvän ja väliaikaisen uoman raja on häilyvä ja voi vaihdella
vuosittain riippuen vesitilanteesta ja (iii) luokittelunumero ei aina korreloi odotetusti muiden ympäristömuuttujien kanssa. Esimerkkinä mainittakoon ongelmat pohjanlaadun ennustamisessa luokkanumeron perusteella. Tämän tyypittelyn mukaan pienemmän luokkanumeron uomat virtaavat keskimäärin karkeammalla pohjalla partikkelikoon laskiessa kohti korkeamman luokkanumeron uomia. Todellisuudessa nämä piirteet vaihtelevat enemmän, johtuen esimerkiksi sivu-uomien tuomasta aineksesta (Benda ym. 2004: 424).

Kuva 2. Esimerkki valuma-alueesta ja sen sisäisestä uomaverkostosta. Numerointi viittaa
uoman luokkanumeroon (Kuva: Olli-Matti Kärnä 1.3.2013; aineisto: Maanmittauslaitos
2010).
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2.4. Virtavedet ekosysteeminä
Virtavesien ekosysteemit muodostuvat eliöstöstä ja biologisista prosesseista, joiden toiminta ja rakenne ovat pohjimmiltaan riippuvaisia virtavesijärjestelmän fyysisistä ja kemiallisista tekijöistä. Ekosysteemin pohjalla vaikuttavat muiden muassa hydrologiset olosuhteet,
eroosio ja veden kuljettama aines, jotka muokkaavat virtavesiuomia ominaisuuksiltaan
moninaisiksi elinympäristöiksi. Virtavesissä kuluttajille tärkeä energianlähde on yhdistelmä niin uoman sisäistä primäärituotantoa kuin sen valuma-alueelta peräisin olevaa alloktonista ainesta, joiden suhteellista merkitystä ylemmille ravintoketjun tasoille on hankala
osittaa (Allan ja Castillo 2007: 6–7). Primäärituottajia ovat erilaiset levät ja monet muut
mikroskooppiset eliöt. Uoman ulkopuolinen aines koostuu lehdistä, puumateriaalista ja
muusta orgaanisesta aineksesta (Giller ja Malmqvist 1998: 4–6). Näiden keskinäinen osuus
vaihtelee valuma-alueen ominaisuuksien ja sijainnin mukaan. Puustoisessa ympäristössä
suurin osa ravinteista on peräisin hajoavasta kasvillisuudesta, kun taas paljailla alueilla
maa- ja kallioperän merkitys kasvaa (kuva 3). Lisäksi veden virtauksesta johtuen ravinteet
kulkeutuvat alavirran suuntaan ja näin saman joen energialähteet koostuvat useista eri tekijöistä (Allan ja Castillo 2007: 6–9).
Jokiekosysteemille on luonteenomaista sen sisältämien elementtien, kuten energialähteiden keskinäisen osuuden, ravintoketjujen rakenteen ja ravinteiden määrän vaihtuvuus
latva-alueiden ja suiston välillä. Jokijatkumohypoteesi (river continuum concept) on teoria
siitä, kuinka edellä mainitut ominaisuudet vaihtuvat edettäessä pienemmästä suurempaan
luokkanumeroon (Vannote ym. 1980). Pienemmän luokan (1–3) uomat ovat usein kapeita
ja runsaamman rantakasvillisuuden vaikutuspiirissä. Tästä johtuen niissä on runsaasti karkeaa orgaanista ainesta, mutta esimerkiksi levätuotanto on rajoittuneempaa vähäisen auringonvalon takia. 4–6 luokan uomissa on paremmat edellytykset monipuoliselle vesikasvustolle lähinnä valoisuuden ja toisaalta ylävirrasta saapuvien ravinteiden ansiosta. Lopulta
suurimmat >7 uomat ovat leveitä ja syviä, joissa lehtipartikkeleiden ja muun orgaanisen
aineksen suhteellinen osuus ekosysteemin toiminnalle on pienempi, mutta sitä vastoin esimerkiksi ylävirrasta saapuvien ravinteiden ja planktoneliöstön merkitys kasvaa sitä enemmän mitä suuremmasta uomasta on kyse (Vannote ym. 1980; Allan ja Castillo 2007: 9).
Tarkasteltaessa virtavesiä elinympäristöinä tulee huomioida uomaverkoston rakenteen erilaisuus verrattuna moneen muuhun ympäristöön, esimerkiksi erillisten lampien
muodostamaan verkkomaiseen kokonaisuuteen. Tämä perinteinen ekologinen rakenne
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muodostuu yksittäisistä elinympäristölaikuista (lammista) sekä näitä yhdistävistä linkeistä,
joiden kautta esimerkiksi eläinyksilöt voivat levitä eri tavoin (esim. Leibold ym. 2004).
Kuitenkin nämä linkit ovat lähinnä funktionaalisia yksiköitä laikkujen välillä eivätkä siis
varsinaisia elinympäristöjä tarkasteltavien lajien kannalta (Grant ym. 2007: 166). Muodoltaan dendriittiset virtavesiverkostot poikkeavat oleellisesti edellä esitellystä verkkomaisesta rakenteesta. Virtavesissä elinlaikut muodostuvat paikallisesti optimaalisista kohdista ja
näitä yhdistävistä linkeistä eli uomista (esim. koski-suvanto vuorottelu). Toisin sanoen ne
ovat olosuhteiltaan enemmän jatkuvia elinalueita ilman selvästi esiintyviä rajoja laikkujen
välillä, missä eliöiden ja resurssien liike tapahtuu pääasiassa uomien kautta, mutta myös
uomien ulkopuolelle (Grant ym. 2007: 167–171). Nämä tekijät vaikuttavat siihen, että eri
lajit esiintyvät enemmän tai vähemmän runsaslukuisena kautta saman joen. Tietysti eliöiden välillä on eroja sen suhteen, miten ne suhtautuvat virtavesien dendriittisesti rajautuneeseen ympäristöön. Esimerkiksi kalojen liike on tiukasti rajoittunut uomien alueelle kun taas
hyönteiset kykenevät siirtymään myös niiden ulkopuolelle.

Kuva 3. Esimerkki rantakasvillisuudeltaan vähäisestä virtavesiympäristöstä (Olli-Matti Kärnä 18.6.2012).
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3. Pohjaeläimet virtavesiympäristössä
Pohjaeläimiä ovat erilaiset madot, nilviäiset ja hyönteiset, jotka ovat ainakin jossain määrin
riippuvaisia vedenalaisesta elinympäristöstään. Lajeja on lukuisia erilaisia ja niiden ominaisuudet kuten ravinnonkäyttö, liikkuminen ja koko vaihtelevat hyvin paljon. Eri lajien
ekologiseksi luokittelemiseksi on olemassa monia menetelmiä, joista yleisin ja käytetyin
lienee Cumminsin ja Klugin (1979) luokittelu ravinnonkäyttömenetelmien mukaan. Siinä
pohjaeläinlajit luokitellaan ryhmiin sen mukaan käyttävätkö ne ravintonaan pohjaleviä
(perifyton), muuta uomasta löytyvää orgaanista materiaalia vai eläinsaalista. Cumminsin ja
Klugin (1979) luokittelussa paitsi mainitaan tärkein ravinto, myös sen hyödyntämismekanismi tuodaan esille eli se kuinka ruoka muutetaan käytettävään muotoon.
Luokittelussa lajit jaetaan kuuteen eri ryhmään. Pilkkojat (shredders) syövät pääasiassa karkeaa orgaanista materiaalia, kuten puiden lehtiä tai lehtien osia. Myös lehtimateriaalin yhteydessä olevat mikroskooppiset sienet ovat pilkkojien tärkeää ravintoa. Tähän
ryhmään kuuluu muiden muassa vesiperhosia (Trichoptera) ja koskikorentoja (Plecoptera).
Kerääjät (gathering collectors) keräävät pääasiassa pohjalta hienoa pitkälle hajonnutta orgaanista ainesta ja tähän ryhmään kuuluu muun muassa päivänkorentoja (Ephemeroptera)
ja surviaissääskiä (Chironomidae). Suodattajaryhmään (filtering collectors) kuuluvat lajit
käyttävät ravintonaan kaikkein hienojakoisinta kuollutta tai elävää orgaanista ainesta ja
bakteereja. Tämän ryhmän edustajia ovat mm. mäkärät sekä jotkin vesiperhoset ja surviaissääsket. Kaapijoiden (scrapers) tärkeintä ravintoa ovat pohjalta löytyvät levät kuten piilevät. Muun muassa useat kotilot (Gastropoda) ja jotkin kovakuoriaiset (Coleoptera) kuuluvat tähän ryhmään, mutta myös joitain päivänkorentoihin ja vesiperhosiin kuuluvia lajeja
löytyy ryhmästä. Viimeinen ryhmä eli pedot (predators) saalistavat muita lajeja ja erityisesti toukkia ravinnokseen. Tämän ryhmän tunnetuimpia edustajia lienevät sudenkorennot
(Odonata), mutta myös jotkin koskikorennot ja vesiperhoset kuuluvat petoihin (esim.
Cummins ja Klug 1979).
Luokittelu ravinnonkäyttömenetelmien mukaan tarjoaa hyvän läpileikkauksen virtavesissä esiintyvien pohjaeläinten esittelemiseksi. Sen käytössä voidaan havaita kuitenkin
joitain rajoituksia, kuten saman suvun eri lajien kuuluminen useampaan ryhmään. Tämä
johtuu esimerkiksi elinvaiheiden mukana muuttuvista ravinnonkäyttömenetelmistä ja ryhmien sisäisestä erilaistumisesta eri ravintotyyppeihin (Allan ja Castillo 2007: 167). Luokittelun avulla voidaan jossain määrin päätellä vallitseva lajisto uoman varrella. Karkeaa leh-
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tiainesta hyödyntävät pilkkojat menestyvät latvavesissä kun taas suodattajat menestyvät
alajuoksun suuremmissa vesissä, missä on enemmän hienojakoista ainesta saatavilla (Vannote ym. 1980: 132).

4. Pohjaeläinyhteisöjen rakenne
4.1. Spatiaalinen mittakaava
Lajiston runsautta mitataan eri spatiaalisilla tasoilla ja on tärkeää huomioida mittakaavatekijät selvitettäessä yhteisörakenteeseen vaikuttavia tekijöitä. Wiensin (1989: 387) mukaan
lajiston biodiversiteettia tutkittaessa täytyy ottaa huomioon niin alueen laajuus (extent),
jolta aineisto on kerätty ja toisekseen otospiste (grain), joka viittaa yksittäisen näytepisteen
kokoon. Alue voi olla esimerkiksi kokonainen valuma-alue ja otospiste tietty koskiosuus
purossa tai joessa. Tutkittavat ilmiöt ja niiden takana vaikuttavat prosessit muuttuvat tarkasteltavana olevan mittakaavan mukaan (Whittaker ym. 2001). Ricklefs (1989) tuo esille
sen, että selittävät tekijät lajistollisen runsauden takana poikkeavat paljon sen mukaan onko
tutkimuksen kohde esimerkiksi yksittäinen puro vai huomattavasti suurempi alue. Molempien kohdalla esimerkiksi ilmastolla on suuri osuus selittävänä tekijänä, mutta puron kohdalla paikallisilla ympäristötekijöillä voi olla suhteellisesti suurempi merkitys. Toisaalta
mittakaavaltaan suuremmalla alueella paikallisten tekijöiden merkitys hukkuu laajempien
prosessien alle (Heino 2009: 3). Sama ilmiö koskee myös leveysasteiden merkitystä. Hillebrandin (2004: 196–198) mukaan lajistollisen vaihtelun ja leveysasteiden välinen riippuvuus on havaittavissa suurien tutkimusalueiden kohdalla, kun taas paikallisemman ekosysteemin ja leveysasteiden välinen suhde on paljon vaikeammin huomattavissa.
Lajistollisen runsauden määrä eri tasoilla ilmaistaan α-, β- tai γ- diversiteettinä
(Whittaker 1975). α-diversiteetti tarkoittaa lajien lukumäärää paikallistasolla, virtavesiympäristössä esimerkiksi yhdellä jokiosuudella. Näin ollen sen vaihteluun vaikuttavat ensisijaisesti paikallisen tason bioottiset ja abioottiset tekijät. β-diversiteetillä viitataan yhteisörakenteen eroihin paikkojen välillä, joka on riippuvainen siitä miten eri lajit suhtautuvat
esimerkiksi ympäristögradienttien muutoksiin. Viimeiseksi γ-diversiteetillä ilmaistaan alueellinen lajirunsaus ja se on lajien kokonaislukumäärä mittakaavaltaan suurella alueella
kuten valuma-alueella tai jollain toisella pinta-alaltaan suurehkolla kohteella (Heino 2009:
3). Tässä työssä tarkastellaan sekä paikallista lajirunsautta että erityisesti paikkojen välistä
vaihtelua.
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4.2. Yhteisörakenteeseen vaikuttavat tekijät
Yhteisörakenne on riippuvainen monesta eri tekijästä. Se millainen lajikoostumus ja runsaus jollain alueella on, riippuu sekä paikallisista että alueellisista tekijöistä (esim. Poff
1997; Vinson ja Hawkins 1998; Malmqvist 2002; kuva: 4). Paikalliset prosessit käsittävät
eliöiden vuorovaikutuksen ja paikalliset ympäristöolosuhteet. Alueellisilla prosesseilla
tarkoitetaan esimerkiksi sijaintia leveysasteella, ilmastollisia olosuhteita ja lajien leviämiskykyä elinympäristössään. Nämä prosessit vaikuttavat samanaikaisesti ja samalla paikalla
määräten olosuhteet, joihin alueella esiintyvien lajien täytyy sopeutua (esim. Brown ym.
2011). Poff: n (1997) mukaan lajien esiintymiseen jollakin paikalla vaikuttaa se, miten ne
pystyvät läpäisemään rajoittavat tekijät alue-, valuma-alue-, uoman osuus- ja mikrohabitaattitasoilla.

Häiriötekijät
• Tulva
• Kuivuus
• Jäätymisprosessit
• Uoman äkilliset abraasioprosessit

Alueelliset tekijät
• Sijainti
• Ilmasto
• Vesikemia*

Paikalliset tekijät
• Elinympäristön
ominaisuudet
• Virtausolot
• Uoman koko
• Pohjan laatu
• Lämpötila
• Vesikemia*

Paikallisen
lajiyhteisön
rakenne
(taksonominen
tai
toiminnallinen)

Levittäytyminen
(dispersal effects)

Kuva 4. Paikalliseen lajiyhteisöön vaikuttavat tekijät. Paikallisten tekijöiden ja alueellisten
prosessien osuus yhteisön rakentumisessa vaihtelee tapauskohtaisesti eli niiden vaikutus ei ole
yhtä suurta ja stabiilia. Prosessit myös toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Esim. häiriötekijät vaikuttavat paikallisiin olosuhteisiin. *Veden kemialliset ominaisuudet ovat riippuvaisia paikallisista olosuhteista, mutta myös valuma-alueen piirteistä (Kuva on piirretty
Bohonak ja Jenkinsin (2003), Heinon (2009) ja Brown ym. (2011) tietojen perusteella).
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Monessa tutkimuksessa on huomioitu eri mittakaavoilla vaikuttavien tekijöiden merkitys.
Muun muassa Mykrän ym. (2007) tutkimuksessa yhteisörakenteen vaihtelun ja ympäristömuuttujien välinen korrelaatio oli sitä voimakkaampi mitä pienemmästä alueesta oli kyse.
Toisin sanoen alueelliset muuttujat, kuten spatiaalinen sijainti nousivat määräävämpään
asemaan tarkasteltaessa mittakaavaltaan suurempien alueiden lajistollista vaihtelua. Samansuuntaisia tuloksia on nähtävissä yhteisörakenteen vaihtelussa latvavesistöjen ja pääuomien välillä. Brown ja Swan (2010) päätyivät omassa tutkimuksessaan siihen, että latvavesistöt rakentuvat enemmän ympäristömuuttujien mukaisesti erotuksena pääuomiin, jossa
vallitsevana tekijänä olivat levintään liittyvät prosessit. Yhtenä syynä tähän Brownin ja
Swanin (2010: 579) mukaan oli myös se, että pääuomassa lajien voimakas levintä paikkojen välillä on yleisempää ja näin ollen ne peittävät alleen ympäristön aiheuttamat rajoitukset.
Eri tekijöiden selityskykyyn vaikuttaa lisäksi se tarkastellaanko vaihtelua taksonomisella vai ekologisella tasolla. Esimerkiksi Hoeinghaus ym. (2007) havaitsivat kaloja käsitelleessä työssään, että alueelliset tekijät selittivät hieman paremmin kalojen lajistollista
vaihtelua, kun taas paikalliset ympäristömuuttujat vaikuttivat enemmän toiminnallisten
ryhmien vaihteluun.
4.3. Paikalliset tekijät
Fluviaalisen järjestelmän monimutkaisuudesta johtuen tietyn ympäristömuuttujan osuutta
eliöiden esiintymiseen on vaikea selvittää. Esimerkiksi Jowettin (2003) vesiperhosten ja
päivänkorentojen runsautta koskevassa tutkimuksessa saatiin selville habitaatit, jotka ovat
soveltuvimmat kyseisille lajeille. Kuitenkin Allanin ja Castillon (2007: 76) mukaan tuloksia tulkittaessa voi olla hankala päätellä yhden muuttujan tarkkaa osuutta lajin esiintymiselle, koska virtauksen vaihtelut, pohjamateriaalin laatu ja koko sekä havaittu syvyys vaikuttavat yhtä aikaa uoman alueella. Abioottiset ominaisuudet ovat myös vuorovaikutuksessa keskenään. Esimerkiksi pohjanlaatu on monesti riippuvainen virtauksen voimakkuudesta, ja varsinkin sammalten ja muun orgaanisen aineksen määrää säätelee juuri virtauksen
voimakkuus (Hynes 1970: 198). Eri ympäristötekijät vaikuttavat yhteisöjen monipuolisuuteen monella eri tavalla. Ne luovat erilaisuutta elinympäristöjen välille, rajoittavat eliöille
tärkeitä resursseja tai aikaansaavat eliöille epäsuotuisia olosuhteita (Heino ym. 2003: 432).
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Tärkeimmät virtavesiympäristön ekosysteemiin vaikuttavat abioottiset ominaisuudet ovat
virtausolot, pohjan laatu ja veden lämpötila (Hynes 1970: 196–215; Giller ja Malmqvist
1998: 30). Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että pH, ravinteet ja uoman koko ovat tärkeitä
yhteisöjen rakenteeseen vaikuttavia muuttujia (Townsend ym. 1983; Malmqvist ja Mäki
1994; Heino ym. 2007). Veden virtaus esimerkiksi kuljettaa ravinteita ja auttaa eliöitä liikkumaan laajemmalle alueelle. Pohjan laadusta riippuu monien pohjaeläinten ravintona
käyttämän levien määrä. Lämpötila määrittää ratkaisevasti vaihtolämpöisten lajien elämänvaiheita ja kasvua jokiuomissa (Allan ja Castillo 2007: 76). Vinsonin ja Hawkinsin
(1998) aihepiirin tutkimuksista tekemässä tiivistelmässä pohjaeläinyhteisöihin paikallisella
tasolla vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat edellisten lisäksi muun muassa valoisuuden aste
sekä ravinnon määrä ja laatu.
4.3.1. Virtausolot
Puro- ja jokiuomassa veden virtaus toimii yhtenä määräävimpänä voimana, joka vaikuttaa
niin uoman morfologiaan kuin myös ekologiaan (esim. Hynes 1970; Hart ja Finelli 1999:
364). Virtaus toimii kuljettavana voimana niin eliöiden tarvitsemalle ravinnolle kuin eliöille itselleen (Allan ja Castillo 2007: 77). Esimerkiksi virtaaman mukana ravinteet kulkeutuvat eliöiden saataville, mutta voimakas virtaus tai sen turbulenttisuus saattaa myös hankaloittaa yksilöiden kykyä hyödyntää resursseja (Hart ja Finelli 1999: 372).
Veden virtausnopeuden pohjaeläimille aiheuttamat seuraukset ovat jaettavissa suoriin
ja epäsuoriin vaikutuksiin. Suora vaikutus voi olla muun muassa yksilöiden pakotettua
siirtymistä habitaatilta toiselle virtauksen mukana. Epäsuoralla vaikutuksella voidaan tarkoittaa esimerkiksi pohja-aineksen kulkeutumista ja lajittumista uoman alueella, joka edelleen vaikuttaa siihen kuinka hyvin tietty alue tarjoaa suojapaikkoja eri lajeille (Hart ja Finelli 1999: 365). Virtausvaihtelun seuraukset voivat olla rajuja, kuten tulvien aikaansaamat
massaliikkeet uoman alueella tai vähittäisiä, virtausnopeuden- ja turbulenttisuuden yhteistoiminnan seurauksena luomia mikrohabitaatteja (Hart ja Finelli 1999: 367–371).
Virtauksen voimasta pohjaeläimet leviävät uoman alueella, ja tämä leviämisherkkyys
riippuu muun muassa virtauksen voimakkuudesta ja eläinten morfologiasta. Lajista riippuen leviäminen voi olla passiivista ajautumista tai aktiivista uusien, parempien elinlaikkujen
etsimistä (Hart & Finelli 1999: 367). Eliöiden passiivinen liike virran mukana käsittää irtautumis- ja kulkeutumisvaiheet, joiden syntymiseen vaikuttavat samat voimat kuin sedi-
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menttien yksinkertaisessa kulkeutumisprosessissa vesiuomassa. Erona sedimentteihin pohjaeläinten leviämisherkkyyteen vaikuttaa niiden ruumiinrakenne, joka onkin monesti sopeutunut erilaisiin virtausolosuhteisiin. Nämä morfologiset eroavaisuudet joko hillitsevät
tai estävät yksilöiden ajautumista virran mukana (Hynes 1970: 121-122). Muita tärkeitä
Hartin ja Finellin (1999: 370–375) työssään esiin tuomia suhteita pohjaeläinten ja virtauksen välillä ovat ravinnon kulkeutuminen ja sen saatavuus uoman eri kohdissa, kilpailu ravinteista ala- ja yläpuolisten alueiden välillä ja esimerkiksi vaikutus saalistaja – saalissuhteisiin.
4.3.2. Pohjan laatu
Pohjan materiaali käsittää monia orgaanisen ja epäorgaanisen materiaalin muotoja, missä
pohjaeläimet voivat kiinnittyä, kaivautua ja liikkua. Orgaaninen materiaali koostuu puista,
lehdistä, puiden juuristosta, ruohosta, toisista eläimistä – tai niiden osista, levästä, sammaleesta ja vesikasveista. Epäorgaaninen aines on taas erikokoista, kivi-, sora- ja hiekkaainesta, joka voi olla saman alueen maaperästä tai muualta virtausten mukana kulkeutunutta ainesta (Minshall 1984: 358). Niin orgaanisen kuin myös epäorgaanisen materiaalin koko vaihtelee hyvin pienistä kasvin osista metrien kokoisiin lohkareisiin. Pohjamateriaali
voi olla hyvin yksipuolista muun muassa matalan gradientin vesistöissä, mutta useimmiten
se on laadultaan heterogeenistä sisältäen erikokoisia partikkeleita (Allan ja Castillo 2007:
88; kuva 5). Pohjamateriaali vaihtelee myös paikallisesti koskialueiden karkearakenteisesta
suvantojen hienojakoisempaan.
Pohjaeläimille pohjamateriaali halkeamineen ja rakoineen toimii alustana, johon ne
kiinnittyvät, josta ne saavat ravintonsa ja jossa muutoinkin käyvät läpi elinkiertoaan (Allan
ja Castillo 2007: 88). Pohja toimii lisäksi suojapaikkana monilta pedoilta ja veden virtausvoimilta (Minshall 1984: 361). Pohjaeläinyhteisöjen monipuolisuus voi vaihdella hyvin
paljon pohjamateriaalin mukaan (Allan ja Castillo 2007: 88). Hynesin (1970: 206) mukaan
jotkin lajit ovat erikoistuneet elämään tietyn tyyppisellä pohjalla, ja että toiset lajit esiintyvät yleisempänä jollain määrätynlaisella alueella. Tutkittaessa pohjamateriaalin vaikutuksia
lajien esiintymiseen ja selviytymiseen täytyy kuitenkin ottaa lukuisia muitakin abioottisia
tekijöitä huomioon. On hankala yhdistää tietty syy-seuraussuhde juuri elinalustan tyyppiin,
sillä esimerkiksi Allan ja Castillo (2007: 88) korostavat pohjamateriaalin ja virtauksen
vuorovaikutusta elinympäristön muodostumisessa. Monissa tutkimuksissa on joka tapauk-
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sessa pyritty selvittämään pohjamateriaalin ja lajistollisen monimuotoisuuden yhteyttä
(Hynes 1970: 206–215 ; Minshall 1984; Allan ja Castillo 2007: 92–93).

Kuva 5. Pohjamateriaali ja uoman virtausolot ovat oleellisia tekijöitä pohjaeläinten elinympäristön muodostumisessa (Allan ja Castillo 2007: 88). Suuret kivet ja lohkareet luovat suojapaikkoja, kun taas yksipuolisemman ja pienemmän pohjamateriaalin alueella virtausolot
voivat olla paljon vaikeammat eliöiden kannalta (kuvat vasemmalta: Olli-Matti Kärnä
12.6.2012 ja Laura Tokola 18.6.2012).

Minshallin (1984) mukaan lajistollinen monipuolisuus ja runsaus ovat alimmillaan hienojakoisen aineksen alueella runsastuen tiettyyn pisteeseen asti pohjan karkeuden lisääntyessä. Kuolleen orgaanisen aineksen määrällä, levien biomassalla, pohjan vakaudella ja monipuolisuudella on vaikutusta lajistolliseen runsauteen (Rabeni ja Minshall 1977). Ricen ym.
(2001: 835–837) tutkimuksessa havaittiin, että sivu-uomien yhtyessä pääuomaan lajistollinen runsaus lisääntyi. Yksi syy tähän voi olla sivu-uomien tuoma karkeampi aines. Downes ym. (1998) havaitsivat omassa tutkimuksessaan, että lajirunsaus lisääntyi riippumatta
eliöiden kokonaismäärästä, ja että lajisto oli runsaampaa karkean pohjan alueella. Allanin
ja Castillon (2007: 93) mukaan syynä tähän voidaan pitää sitä, että karkeampi pohja ja sen
sisältämät suuret kivet ja halkeamat tarjoavat eliöille paremman suojan esimerkiksi voimakkaampien virtausten aikana. Pohjaeläimistön lisääntyminen aineksen muuttuessa kar-
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keammaksi ei ole kuitenkaan suoraviivaista. Pennakin ja Van Gerpenin (1947) klassisessa
työssä yksilöiden määrä kasvoi pohjamateriaalin karkeuden kanssa tiettyyn pisteeseen asti.
Kuitenkin äärimmäiset luokat erottuivat vähäisemmän yksilömäärän habitaatteina. Tämä
voi Minshallin (1984: 384) mukaan johtua siitä, että luonnonoloissa sora- ja kivialueilla
pohjan laatu on yleisesti heterogeenisempaa sisältäen erikokoisia partikkeleita. Keskikokoinen aines voi esimerkiksi kerätä enemmän orgaanista ainesta kohentaen pohjaeläimistön elinympäristöä.
Yleisesti ottaen pohjaeläimistön vaatimukset pohjan olosuhteiden suhteen ovat hyvin
vaihtelevat. Osa lajistosta hyötyy paljaasta hiekkapinnasta, kun taas suurimmalle osalle
lajistosta tällainen ympäristö on liian karu elinalustaksi. Joillekin lajeille, kuten eräille päivänkorentojen ja vesiperhosten toukille, pienet hiekkapartikkelit ovat tärkeitä, sillä ne elävät pohjaan kaivautuneina (Allan ja Castillo 2007: 88–89). Orgaaninen materiaali voi toimia sekä alustana että ravintona pohjaeläimille. Minshallin (1984) ja Allanin ja Castillon
2007: 90) mukaan pohjaeläimistö on yleensä sitä runsaampaa, mitä enemmän pohjan pinnalla on hienoa orgaanista ainesta. Kasvillisuudeltaan runsas alue tarjoaa enemmän pintaalaa, jolle pohjaeläimet voivat kiinnittyä (Minshall 1984: 363). Lisäksi suurempi puuaines
uomassa toimii eräänlaisena geomorfologisena tekijänä muuttaen virtausoloja ja eroosiota
sekä lisäten näin habitaatin kompleksisuutta, joka vuorostaan voi näkyä biodiversiteetin
paikallisena runsautena (Allan ja Castillo 2007: 90).
4.3.3. Lämpötila
Veden lämpötila uomassa vaihtelee suuresti vuodenaikojen ja päivien välillä riippuen ilmastosta ja alueen korkeudesta. Virtavesien lämpötilaan vaikuttaa myös uomaa ympäröivä
kasvillisuus ja lähteistä peräisin olevan veden määrä. Lämpötilan vaihtelevuus on suurta
edettäessä latvavesiltä kohti suistoa. Myös ihmistoiminta vaikuttaa lämpötiloihin esimerkiksi rantametsien poistamisen kautta.
Pohjaeläimille jokiveden lämpötila on yksi tärkeimmistä ympäristötekijöistä (Hynes
1970: 200–206). Vaihtolämpöisten eliöiden kasvu on riippuvainen lämpötilasta, sillä niiden lämpötila on suoraan verrannollinen veden lämpötilaan. Lämpötila säätelee voimakkaasti hyönteisten elinkierron vaiheita. Lisäksi lämpötila vaikuttaa epäsuorasti pohjaeläimiin muun muassa saatavilla olevien resurssien, kuten ravinnon kautta. Alpiinisessa
ympäristössä, missä veden lämpötila on alhainen, pohjaeläinten lajikoostumus muuttuu
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edettäessä uomaa alaspäin, yhtenä syynä tähän voidaan pitää veden nousevaa lämpötilaa
(Allan ja Castillo 2007: 100). Joidenkin lajien on huomattu esiintyvän erityisen hallitsevana kylmissä olosuhteissa (Hynes 1970: 402), mikä voi kertoa erikoistumisesta kyseisiin
olosuhteisiin. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että monien tutkimusten mukaan lämpötilalla
ja sen vaihtelulla on suuri vaikutus pohjaeläinyhteisöjen taksonomiseen rakenteeseen (Vinson ja Hawkins 1998: 276, 280–281; Allan ja Castillo 2007: 98–103).
4.3.4. Vesikemia
Jokiveden kemiallinen koostumus on riippuvainen monesta eri tekijästä. Sadevedellä on
oma vaikutuksensa, mutta suurin merkitys on alueen kallio- ja maaperällä, joista liukenee
erilaisia yhdisteitä vesistöihin. Veden koostumus vaihtelee sen mukaan millainen kallioperä alueella on, mutta myös ihmisen aiheuttamat päästöt ja edellä mainittu sade kontrolloivat paikallisesti virtavesien kemiallista rakennetta. Yhdisteiden väkevyys riippuu mm.
haihdunnasta ja lisäksi ne muuntuvat kemiallisten ja biologisten prosessien seurauksena
(Allan ja Castillo 2007: 57).
Veden kemialliset tekijät voidaan luokitella monella eri tavalla. Käytetyimpiä ovat
jako liuenneisiin ja kiinteisiin (sedimentit), orgaanisiin ja epäorgaanisiin sekä kemiallisen
rakenteen mukaan. Bernerin ja Bernerin (1996) jako on hyödyllinen kuvailtaessa jokiveden
eri komponentteja:
1) Vesi
2) Kiinteä epäorgaaninen materiaali
3) Tärkeimmät liukoiset ionit (mm. Ca2+, Na+ ja Mg2+)
4) Liuenneet ravinteet (N, P ja Si)
5) Kiinteä ja liuennut orgaaninen aines
6) Kaasut (N2, CO2, O2)
Monissa tutkimuksissa kemiallisilla tekijöillä on todettu olevan voimakasta merkitystä
pohjaeläinyhteisöjen vaihteluja selitettäessä (Townsend ym. 1983; Malmqvist ja Mäki
1994; Vinson ja Hawkins 1998; Heino ym. 2003; Sandin ja Johnson 2004; Heino ym.
2007). Usein käytettyjä parametreja ovat pH, alkaliniteetti, sähkönjohtokyky tai ionien
määrä vedessä. Selkeimmillään näiden tekijöiden vaikutus lajirunsauteen on arvojen poike-
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tessa runsaasti keskimääräisestä. Esimerkiksi veden ollessa erityisen hapanta tai emäksistä
(Allan ja Castillo (2007: 68–74).
Veden sisältämillä ravinteiden, kuten typen ja fosforin määrillä, on tärkeä merkitys
muun muassa levien ja pohjaeläimistön tuottavuudelle, varsinkin olosuhteiltaan karumpien
alueiden vesistöissä (esim. Peterson ym. 1993) ja tätä kautta lajirunsaudelle. Esimerkiksi
Heinon ym. (2003) tutkimuksessa havaittiin, että näiden ravinteiden pienikin lisääntyminen
nosti luonnostaan vähäravinteisten, subarktisella alueella sijaitsevien purojen lajirunsautta.
Toisaalta liiallinen ravinteiden määrä vedessä voi johtaa lajiston vähenemiseen, erityisesti
lauhkean alueen vesistöissä, jotka ovat rehevöityneet ihmistoiminnan seurauksena (Heino
2009: 9).
Vesistöjen kemiallista tilaa mitattaessa pH-luku on yksi olennaisimmista tekijöistä, ja
makean veden ympäristöt voivat olla joko luonnollisesti tai ihmistoiminnan seurauksena
happamia (Allan ja Castillo 2007: 71) Yleisesti tarkastellen veden happamuudella on negatiivisia seurauksia pohjaeläimistölle lajirunsauden laskiessa alle 5,5 pH:n vesistöissä
(Townsend ym. 1983). Toisaalta sillä on merkitystä onko happamoituminen luonnollista
vai ihmisen aiheuttamaa. Petrinin ym. (2007) mukaan lajirunsaus kärsii enemmän jos kyse
on ihmisperäisestä happamoitumisesta, kun taas luonnostaan happamien vesien lajisto sietää paljon alhaisimpia pH-lukuja. Danglesin ym. (2004) mukaan boreaalisten seutujen lajisto on sopeutunut oloihin, jossa vesistöt ovat luonnollisista syistä happamia. Tämä näkyi
heidän tutkimuksessa lajiston suhteellisena runsautena jopa alle 6 pH:n vesistöissä. Myös
Winterbourn ja Collier (1987) havaitsivat Uuteen-Seelantiin sijoittuvassa tutkimuksessaan
samankaltaisia tuloksia. Alhainen pH ei alentanut huomattavissa määrin lajirunsautta ja
ainoastaan alle 4,5 pH:lla oli negatiivinen vaikutus lajiston runsauteen. Myös lajiryhmien
välillä esiintyy eroja niiden suhtautumisessa happamuuteen. Toiset lajit, kuten koskikorennot näyttäisivät sietävän tietyn asteista happamuutta (Malmqvist ja Hoffsten 2000), kun
taas muiden muassa päivänkorennot ovat herkempiä pH:n alhaisuudelle (Petrin ym. 2007).
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4.4. Alueelliset tekijät
4.4.1. Lajien levintä
Alueellisilla tasoilla vaikuttavista prosesseista lajien levintä eli dispersaali on yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka voi rajoittaa paikallisen eliöyhteisön koostumusta. Yhteisön
rakenne on monessa suhteessa riippuvainen sieltä lähtevistä ja sinne saapuvista yksilöistä
(Bohonak ja Jenkins 2003). Useat lajit pyrkivät luonnostaan levittäytymään uusille alueille
ja paikoille. Näin ne sopeutuvat niiden elinympäristössä tapahtuviin muutoksiin, kuten
virtavesissä yleisiin ympäristöhäiriöihin. Esimerkiksi joidenkin kovakuoriaisten levinnän
laukaisevina tekijöinä pidetään veden lämpötilan muuttumista ja vedenpinnan laskua (Velasco ym. (1998) Biltonin ym. (2001: 167) mukaan). Toisaalta levintä voi olla lajeille myös
riski, sillä uusi alue tai ympäristö ei välttämättä tarjoa edellistä parempia olosuhteita tai
leviäminen ei tapahdu tarpeeksi runsaslukuisena, jolloin lisääntyminen uusilla paikoilla ei
ole mahdollista. Riskinä on myös saaliiksi joutuminen jo matkalla tai viimeistään uudessa
elinympäristössä (Bilton ym. 2001: 161).
Pohjaeläinlajit eroavat toisistaan niin morfologisilta ominaisuuksiltaan kuin käyttäytymistavoiltaan (esim. Hynes 1970). Nämä eroavaisuudet vaikuttavat siihen millaiset edellytykset lajeilla on leviämiseen paikkojen välillä. Myös leviämistapoja on useita erilaisia
riippuen yksittäisten lajien ominaisuuksista ja myös ympäristön olosuhteista (kuva 6). Virtavesiympäristöissä primäärisinä leviämisreitteinä pidetään monesti uomia, mutta lisäksi
uomien välillä tapahtuva levintä on yleistä riippuen esimerkiksi uomaverkoston muodosta,
valuma-alueen topografiasta ja uomien välisistä etäisyyksistä (Grant ym. 2007: 167).
Bilton ym. (2001: 166–168) jakavat pohjaeläinten leviämistavat niiden luonteen perusteella kahteen ryhmään eli aktiiviseen ja passiiviseen. Aktiivinen leviäminen voi olla
yksilöiden uimista paikasta toiseen, passiivinen taas esimerkiksi ajautumista alavirran
suuntaan. Nämä ovat edelleen jaettavissa tapahtumisympäristön mukaan neljään ryhmään:
passiivinen akvaattinen, aktiivinen akvaattinen, passiivinen terrestrinen ja aktiivinen terrestrinen (Bohonak ja Jenkins 2003; Bonada ym. 2012: 59). Pohjaeläinten eri elinvaiheista
riippuen niiden leviäminen voi tapahtua kulloinkin joko akvaattisessa tai terrestrisessä ympäristössä (esim. Petersen ym. 2004: 935). Esimerkiksi eri vesiperhoslajit leviävät toukkavaiheen aikana lähinnä virtausten mukana alavirtaan, kun taas aikuisena ne voivat siirtyä
lentäen myös ylävirran suuntaan tai lateraalisesti uoman ulkopuolelle (esim. Landeiro
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2012: 2). Eri leviämismekanismeja, kuten yksilöiden ajautumista ja toukkien siirtymistä
ylävirtaan on tutkittu intensiivisesti (Bishop ja Hynes 1969; Brittain ja Eikeland 1988).
Myös lateraalisen siirtymisen etäisyyttä on selvitetty (Collier ja Smith 1998), mutta silti
tietomäärä erityisesti aikuisten yksilöiden leviämisestä on vielä useilta osin puutteellista
(Petersen ym. 2004).

Kuva 6. Eri lajien tyypillisiä kaksisuuntaisia leviämisreittejä virtavesissä. 1: lateraalinen liike, 2: horisontaalinen liike uiden, lentäen ja ajautuen, 3: uoman ja rantavyöhykkeen välinen
liike, 4: liike ilmateitse eri vesistöjen välillä. (Malmqvist (2002: 685) tekijän muokkaamana).

Lajien levittäytymisen vaikutukset yhteisöjen koostumukseen vaihtelevat levittäytymisen
intensiteetin ja onnistumisen mukaan. Biltonin ym. (2001: 162) mukaan leviämisen seurauksena lajien monimuotoisuus saattaa paikallisesti kasvaa tai toisaalta lajien geneettinen
vaihtelu vesistön eri alueiden välillä voi yksipuolistua. Paikallisyhteisön sijainnilla uomaverkoston sisällä on myös vaikutuksensa siihen miten eri leviämistekijät vaikuttavat yhteisörakenteeseen. Esimerkiksi ylävirran suunnasta tapahtuva liikkuminen voi osaltaan korvata alavirtaan suuntautuvaa dispersaalia ja täten ylläpitää paikallisia populaatioita sekä pai-
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kallista lajistoa (Williams ja Williams 1993). Huomioitavaa on myös se, että virtavesiympäristössä aikuisten hyönteisten leviäminen lateraalisesti maan yli voi edesauttaa populaatioiden sekoittumista etäisyyksiltään kaukanakin sijaitsevien kohteiden välillä (Bilton ym
(2001: 171). Esimerkiksi eräiden koskikorentolajien on havaittu siirtyvän yli kilometrin
verran purosta toiseen (Briers ym. 2004: 429). Toisaalta tiedot lateraalisesta siirtymisestä
ovat hieman ristiriitaisia. Petersenin ym. (2004) tutkimuksessa suurin osa aikuisista yksilöistä saatiin kiinni uoman yltä tai sen välittömästä läheisyydestä, mikä heidän mukaansa
tukee edelleen yleistä teoriaa siitä, että suurin osa lentävistä aikuisista liikkuu pikemminkin
uomia pitkin kuin niiden ulkopuolelle.
Pohjaeläinten ajautuminen virtausten mukana on yksi yleisimpiä leviämistapoja, ja
sen avulla uomassa etäisyyksiltään kaukanakin sijaitsevat populaatiot voivat sekoittua keskenään (Bilton ym. 2001: 166). Tätä kutsutaan passiiviseksi akvaattiseksi leviämiseksi.
Ajautumisen avulla eliöt voivat siirtyä pitkien etäisyyksien päähän, mutta tämän kaltainen
tapa on rajoittunut tapahtuvaksi ainoastaan alavirran suuntaan. Erotuksena edelliseen jotkin
lajit ovat erikoistuneet liikkumaan ryömimällä tai uimalla myötä- ja vastavirtaan. Aktiivinen akvaattinen liike edesauttaa lajien levittäytymistä uomaverkoston sisällä ja myös vastavirtaan (Bonada ym. 2012: 59). Kaksi muuta leviämistapaa tapahtuvat lähinnä ilmateitse
joko yksilön omasta toimesta tai esimerkiksi ilmavirtausten kuljettamana. Nämä ovat luonteeltaan aktiivista tai jälkimmäisessä tapauksessa passiivista liikettä terrestrisessä ympäristössä. Terrestrinen liike ja sen tehokkuus on riippuvaista valuma-alueen topografiasta ja
toisaalta myös kasvillisuudesta. Petersenin ym. (2004) mukaan ylitettävän kasvillisuuden
tyypillä ja erityisesti korkeudella on merkitystä sille kuinka hyvin liikettä uomien välillä
voi tapahtua. Heino (2013: 347) huomioi, että tiettyyn leviämisryhmään kuuluvien lajien
leviämiskyvyissä ja tavoissa esiintyy todennäköisesti sisäistä vaihtelua, mutta ryhmien
tulisi kuitenkin keskimäärin poiketa toisistaan sen suhteen miten aktiivisesti ne pystyvät
tavoittamaan ympäristöolosuhteiltaan sopivia vesistöjä. Esimerkiksi passiiviset terrestriset
lajit leviävät lähinnä tuulten mukana, kun taas kokoluokaltaan astetta suuremmat aktiiviset
terrestriset lajit kykenevät lentämään paremmin ja näin aktiivisesti saavuttamaan niille soveliaita elinympäristöjä (Heino 2013: 348).
Levintä on siis luonnollinen ilmiö, mutta tarkkojen tietojen saaminen lajien dispersaalin yleisyydestä, voimakkuudesta ja esimerkiksi maksimaalisista levintäetäisyyksistä on
usein työlästä ja aikaa vievää. Dispersaalin havaintomenetelmät jaetaan suoriin ja epäsuo-
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riin tapoihin (Jacobson ja Peres-Neto 2010: 492–502). Suoriin menetelmiin kuuluu esim.
merkittyjen yksilöiden liikkeen seuraaminen tai populaatioiden geneettisen vaihtelun tutkiminen tietyllä alueella. Näin voidaan jossain määrin selvittää lajien levintää, mutta edelleen näiden soveltamiseen liittyy useita epävarmuustekijöitä ja rajoitteita (esim. Bilton
2001: 162–166).
Siinä missä suorat mittausmenetelmät keskittyvät organismeihin itsessään, epäsuorat
tavat viittaavat metodeihin, jotka perustuvat tutkittavan alueen spatiaaliseen rakenteeseen.
Epäsuorat metodit voivat olla maantieteellisiin etäisyyksiin perustuvia mittauksia, jotka
pyrkivät kuvaamaan esimerkiksi uomaverkoston sisällä esiintyvien habitaattien eristyneisyyttä suhteessa toisiinsa (Jacobson ja Peres-Neto 2010: 498). Esimerkiksi mitä pitempi
etäisyys paikkojen välillä on, sitä erilaisempi on niiden yhteisörakenne. Toisaalta kahden
lähekkäin sijaitsevan, mutta jonkin korkean maastoesteen erottamat yhteisöt voivat joiltain
osin olla hyvin erilaisia suhteessa niiden läheisyyteen. Tällöin esimerkiksi etenemiskustannuksiltaan vähäisin, niin sanottu optimaalinen etäisyys voi korreloida paremmin yhteisöjen
erilaisuuden kanssa.
4.4.2. Metayhteisöt
Yhä monipuolisemmin eri mittakaavan tekijöitä huomioivat pohjaeläinyhteisötutkimukset
(esim. Heino ja Mykrä 2008; Brown ym. 2011) ovat ottaneet yhdeksi keskeiseksi teoriakseen metayhteisöteorian (Leibold ym. 2004). Metayhteisöt ovat eri paikallisyhteisöjen
muodostamia kokonaisuuksia, jotka ovat yhteydessä toisiinsa lajien välisen dispersaalin
välityksellä (Leibold ym. 2004). Metayhteisön koko on riippuvainen kiinnostuksen kohteena olevasta eliöryhmästä. Heinon ym. (2012: 3) mukaan se riippuu muun muassa dispersaalitekijöistä eli siitä millä etäisyydellä olevat paikallisyhteisöt eivät enää voi olla yhteydessä toisiinsa. Virtavesiympäristössä metayhteisöjen rajat voidaan jossain määrin rajata esimerkiksi maantieteellisten tekijöiden perusteella. Muun muassa Brownin ym. (2011)
ja Heinon ym. (2012) töissä metayhteisöt koostuvatkin saman valuma-alueen sisällä olevista paikallisyhteisöistä. Teoriat metayhteisöjen rakentumisen taustalla jakaantuvat neljään
eri näkökulmaan, jotka eroavat sen suhteen miten paljon lajien ominaisuuksilla ja dispersaalitekijöillä on merkitystä yhteisörakenteeseen (Leibold ym. 2004; kuva 7).
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Kuva 7. Yhteisöjen samankaltaisuuden väheneminen spatiaalisella- ja ympäristögradientilla
sekä eri metayhteisöteorioiden erot. Lajierottelussa ympäristötekijät aiheuttavat eroja yhteisöjen välisessä rakenteessa. Massavaikutuksessa oletetaan lajiston vaihtelevan sekä etäisyysettä ympäristögradientin mukaan. Neutraalimallissa taas rajoittavat dispersaalitekijät nousevat suurempaan asemaan (Kuva muokattu Loguen ja Lindströmmin (2008: 101) työstä).

Neutraaliteoriassa (neutral theory) lajit ovat eri ominaisuuksiltaan (esim. kilpailu, ravinnonkäyttö) samanarvoisessa asemassa (Hubbel 2001) yhteisörakenteen määräytyessä pääasiassa dispersaalitekijöiden mukaan. Näin ollen paikallisyhteisöjen rakenne muuttuu niiden välisen etäisyyden kasvaessa. Lajierottelun (species sorting) mukaan lajeilla on erilaiset ympäristövaatimukset, ja niinpä abioottiset ja bioottiset tekijät määräävät sen millainen
yhteisö paikalla vallitsee (esim. Brown ym. 2011: 30) Dispersaalin tulee kuitenkin olla
riittävää, jotta lajit pystyvät jäljittämään vaihtelua ympäristöolosuhteissa. Tämän teorian
mukaan yhteisöjen samankaltaisuus muuttuu ympäristöolojen muuttuessa. Laikkudynamiikassa (patch dynamics) lajien kolonisaatio- ja kilpailukyvyllä on merkitystä sen suhteen
miten ne pystyvät hyödyntämään ominaisuuksiltaan samankaltaisia ympäristöjä (esim.
Heino 2012: 2). Massavaikutuksessa (mass effects) taas paikkojen välillä tapahtuu voimakasta leviämistä, mikä voi peittää alleen ympäristötekijöiden merkityksen. Lajit voivat tä-
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ten esiintyä sellaisessa ympäristössä, jonka olosuhteet olisivat niille muutoin epäsopivat
(Shmida ja Wilson 1985: 6–8).
Näiden eri teorioiden merkitystä yhteisöjen rakentumisessa on pyritty selvittämään
monen tutkimuksen parissa (Cottenie 2005; Heino ym. 2012). Tehtyjen tutkimusten mukaan lajierottelu on tärkeimmässä osassa yhteisöjen koostumisessa, mutta toisaalta alueellisten eli dispersaaliprosessien merkitys oletettavasti kasvaa tarkasteltavan mittakaavan
kasvaessa (Heino ym. 2012: 541–542). Myös sijainnilla uomaverkostossa on merkitystä
sille mitkä näistä teorioista selittävät eniten yhteisöjen rakentumista. Vesistöjen latvaalueilla yhteisöjen välinen muuttoliike voi olla suhteellisesti vähäisempää verrattuna suurempiin uomiin, missä lajien levinnästä johtuvat massavaikutukset voivat häivyttää paikallisten tekijöiden vaikutusta (Brown ja Swan 2010: 572–573). Syyt tähän ovat moninaiset.
Pienempien latvavesistöjen ympäristöolosuhteet saattavat poiketa huomattavasti toisistaan
jopa saman vesistöalueen sisällä, minkä seurauksena myös elinympäristöt ovat vaihtelevia
(Meyer ym. 2007: 96–97). Yhdessä latvavesien alueellisen eristäytyneisyyden kanssa
(Benda ym. 2004) nämä tekijät aiheuttavat sen, että pienempien uomien alueella lajierottelu nousee määräävämpään asemaan verrattuna enemmän alueellisten levintäprosessien
vaikutuksen alla oleviin pääuomiin (Brown ja Swan 2010: 573; kuva 8).

Kuva 8. Esimerkki dispersaalieroista uomaverkostossa ja hypoteettinen esimerkki yhteisöjen
rakentumisesta eri osissa vesistöä. Nuolten paksuus kuvaa levinnän voimakkuutta. Ympyrät
ovat paikallisia yhteisöjä. Huom. Vallitsevat prosessit latvavesissä ovat riippuvaisia mm.
paikkojen välisestä etäisyydestä (Kuva muokattu Brownin ja Swanin (2010) työstä).
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5. Tutkimusalue
Tutkimus sijoittuu Tenojoen vesistöalueelle, joka sijaitsee Suomen puolella PohjoisLapissa ja Norjassa Finnmarkin läänin alueella. Suomen puoleinen alue on suurimmaksi
osin Utsjoen ja osin Inarin kuntaa. Norjan puolella vesistö rajoittuu Kaarasjoen, Tanan ja
Koutokeinon kuntien seuduille. Tenojoki- ja sen latvajoet muodostavat osan Suomen ja
Norjan välisestä rajalinjasta. Alue on harvaan asuttua seutua, missä asutus on keskittynyt
lähinnä vesistöjen ja valtateiden varsille. Suurimmat asutuskeskittymät ovat Karigasniemi,
Utsjoki ja Nuorgam ja Norjan puolella Karasjok (kuva 9).
Teno saa alkunsa Ruijan ylänköalueelta, josta sen kaksi latvajokea, Karasjoki ja Inarijoki virtaavat itään ja pohjoiseen kohti Karigasniemeä, jonka jälkeen ne yhdistyvät Tenojoeksi. Karigasniemeltä Tenojoki virtaa koilliseen laskien lopulta Jäämereen Tenovuonossa. Pääuoman huomattavimmat sivuhaarat latvajokien lisäksi ovat Utsjoki, Veitsijoki, Pulmankijoki ja Norjan puolella muiden muassa Valjohka, Iesjohka ja Maskejohka. Näiden
lisäksi pääuomaan yhtyy lukuisia pienempiä sivuhaaroja (Ekholm 1993). Tenojoki on lähes
luonnontilassa ja se on Suomen ja myös Euroopan tärkeimpiä lohijokia. Lohen lisäksi alueen vesistöissä esiintyy muun muassa nieriää ja taimenta. Alue onkin hyvin tärkeä niin
paikalliselle väestölle kuin myös matkailulle sen tarjoamien kalastusmahdollisuuksien takia (Huttula ym. 1996: 9).
Tenojoki on valjastamaton rajajoki, jonka varjelemiseksi ja kestävän käytön varmistamiseksi Suomen ja Norjan välille on solmittu sopimus, jota ylläpitää suomalaisnorjalainen rajavesistökomissio (Suomalais-norjalaisesta rajavesistökomiteasta tehty sopimus/NORJA 32/1981). Lisäksi Tenojokeen Suomen puolella laskevien sivuhaarojen luonnontilaisuus on turvattu koskiensuojelulailla, jonka mukaan nimenomaiset vesistöt on varjeltu kaikelta voimalaitosrakentamiselta (Koskiensuojelulaki 35/1981). Alueella sijaitsee
myös useita erämaa- ja luonnonsuojelualueita. Erämaa-alueista Muotkatunturin, Paistunturin ja Kaldoaivin erämaa-alueet käsittävät laajoja alueita. Suojelullisesti tärkeitä alueita
ovat Kevon luonnonpuisto alueen keskiosassa ja Lemmenjoen kansallispuisto alueen eteläosissa.
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Kuva 9. Tenojoen vesistöalue (Aineistot: Maanmittauslaitos 2010; SYKE 2010).
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5.1. Maa- ja kallioperä
Inari-Tenojoen muodostama jokilaakso on syntyjään tektonista alkuperää, jota jäätikön ja
jokien kulutusvoimat ovat muovanneet nykyisenlaiseksi poikkileikkaukseltaan Umuotoiseksi ruuhilaaksoksi. Jokilaakson leveys- ja syvyyssuhteet vaihtelevat suuresti.
Laakso on kapeimmalta kohdaltaan noin kilometrin leveä, kun taas leveimmillään se on 6
km (Mansikkaniemi 1970: 11). Jokilaaksoa ympäröi pääosin loivapiirteinen ylänköalue,
joka kohoaa joen tasosta pääosin 200–300 metriä. Paikoin, kuten Nuvvus-Áilegassin (535
m.p.y.) kohdalla jokea ympäröivä maasto kohoaa nopeastikin muodostaen maisemiltaan
jylhiä kokonaisuuksia. Alueen muita korkeita tuntureita ovat muiden muassa Karigasniemen Áilegas –tunturi (620 m.p.y.) ja Norjan puolella sijaitseva Rásttigáisá (1066 m.p.y.).
Erityispiirteen jokilaakson maisemaan tuovat lukuisat pienemmät sivuhaarat, jotka laskevat
ympäröivältä ylänköalueelta itse pääuomaan. Nämä myös luovat Tenojoen valuma-alueelle
hyvin tiheän uomaverkoston, jossa vierekkäisten uomien etäisyys on vähimmillään vain
satoja metrejä.
Alueen yleisin maalaji on jäätiköitymisen eri vaiheissa kasaantunut moreeni. Ylempänä tuntureiden rinteillä ja lakialueilla esiintyy karkeampaa kiviainesta ja paljaan kalliopinnan alueita. Jokilaakson pohjalla on runsaasti erikokoisia lajittuneen aineksen harjuja deltamuodostumia, jotka ovat glasifluviaalista ja fluviaalista alkuperää (Mansikkaniemi
1970: 15–30). Nämä muodostumat ovat altistuneet myöhemmin jokitoiminnalle, jolloin on
syntynyt muun muassa jokiterasseja, jotka ovat yleisiä erityisesti alajuoksulla, missä leveämpi laakso on mahdollistanut joen meanderoinnin (Mansikkaniemi 1970: 34). Osa aineksesta on myös myöhemmän eolisen toiminnan muokkaamaa (Mansikkaniemi 1972: 21–
22) Jokilaaksossa orgaanisten maalajien osuus on pieni. Suot ovat kooltaan pieniä ja keskittyneet maaston painaumiin (Göran-Lax ym. 1993: 13).
Tutkimusalueen kallioperä on jaettavissa kolmeen päävyöhykkeeseen. Läntinen osa
aina Utsjoen keskustaan asti on osa Lapin granuliittivyöhykettä, joka on syntynyt metamorfoosin seurauksena noin 1 900 miljoonaa vuotta sitten (Silvennoinen 1998: 160). Vallitsevina kivilajeina ovat granaatti- ja pyrokseenigneissit. Syväkivilajeista alueelta löytyy
gabroa, dioriitteja ja kvartsidioriitteja (Meriläinen 1976). Toinen päävyöhyke, Utsjoelta
etelään ulottuva seutu ja Nuorgamin alue ovat osa Taka-Lapin arkeeista ( > 2 500 ma)
vyöhykettä, jossa graniittigneissit ja kiillegneissit ovat yleisiä (Meriläinen 1976). Kolmas,
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edellisiä huomattavasti pienialaisempi liuskealue (2 445 ma) jää näiden väliin, jossa esiintyy muiden muassa amfiboliitteja, sarvivälkegneissejä ja kiillegneissejä.
5.2. Ilmasto-olot ja kasvillisuus
Tutkimusalue kuuluu kokonaisuudessaan pohjoisboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Ilmasto-olot ovat pääosin mantereiset, varsinkin alueen eteläosissa. Tosin erityisesti alueen
pohjoisosissa on piirteitä meri-ilmastosta, mikä johtuu Jäämeren läheisyydestä. Alueen
jokilaaksoille on ominaista omat ilmastolliset erityisolosuhteensa (Kersalo ja Pirinen 2009:
145–146). Alueen keskilämpötila vaihteli vertailukaudella 1981–2010 -1°… -2°C välillä
(Ilmatieteen laitos 2014). Kylmin kuukausi on yleensä tammikuu, keskilämpötilan jäädessä
tuolloin -13…-15°C välille ja lämpimin on taas heinäkuu (12…14°C).
Alueelliset lämpötilaerot ovat suuria. Kylmimmät seudut löytyvät Karigasniemen ja
Utsjoen kirkonkylän väliseltä alueelta. Alhaisimmat lämpötilat talvisin mitataan joki- ja
järvilaaksojen alueilla, kun taas tunturien huipuilla on huomattavasti tätä lämpimämpää.
Nuorgamin seutu pohjoisessa erottuu muuta aluetta lauhempana lämpimän Jäämeren vaikutuksen ansiosta (Kersalo ja Pirinen 2009: 146). Vertailukaudella 1981–2010 alueen keskimääräinen vuosisadanta oli 450–500 mm.. Pulmankijärven läheisyydessä on keskimäärin
hieman tätä kuivempaa vuotuisen keskiarvon ollessa 400–450 mm (Ilmatieteen laitos
2014). Sateisin kuukausi on heinäkuu ja kuivimmat kuukaudet ovat helmi-, maalis- ja huhtikuu. (Kersalo ja Pirinen 2009: 147). Sademäärissä on myös suuria alueellisia eroja, ylempänä tuntureilla saadaan sadetta enemmän kuin jokilaaksoissa.
Tenojoen valuma-alue kuuluu pääasiassa subarktiseen lehtimetsävyöhykkeeseen
(Hustich 1960). Kuitenkin johtuen suuresta pohjois-etelä gradientista kasvillisuuden piirteet vaihtelevat alueen pohjois- ja eteläosien välillä. Pulmankijärven alueella koivumetsän
yläraja sijaitsee noin 300 m.p.y., kun se etelämpänä Karasjoen laaksoalueilla nousee jo
noin 400 metriä merenpinnan yläpuolelle. Inari-, Karas- ja Utsjokilaaksoissa esiintyy paikallisia mäntymetsiä, joten näiden alueiden voidaan sanoa kuuluvan boreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen (Mansikkaniemi 1970: 6). Muita jokilaaksoissa paikallisesti esiintyviä
kasvillisuustyyppejä ovat muun muassa rantametsät ja rantaniityt, joissa esiintyy joitain
harvinaisia kasvilajeja (Huttula ym. 1996: 8). Kuusimetsiä alueella ei esiinny. Tuntureiden
lakialueet ovat yleisesti puutonta paljakkaa.
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5.3. Hydrologia
Inari - Tenojoen muodostaman vesistöosuuden pituus on noin 288 km Skietshamjoelta
Pulmankiin ja vesistöalueen pinta-ala on 14 890 m2, josta Suomen puolella 5 153 m2 eli
noin kolmasosa. Valuma-alueen järvisyys on 3,10 % (Ekholm 1993: 138). Suuria järviä
ovat Jiesjavri, Pulmankijärvi, Vetsijavri, Tuolbajavri, Stuorrajavri, Mierasjärvi ja Mantojärvi.
Tenon vesistöalue jaetaan suomalaisen vesistöaluerajauksen mukaan yhdeksään valuma-alueeseen, jotka vuorostaan on jaettavissa 6-9 osavaluma-alueeseen (Ekholm 1993:
139). Tenojoki on subarktisen alueen joki, joka laskee suhteellisen loivasti kohti suistoa.
Putouskorkeutta joessa välillä Angel – Tenovuono on vajaat 200 metriä. Joen pituusprofiili
on jaettavissa kolmeen koskipaikkojen rajaamaan osa-alueeseen. Putouskorkeus näillä
osuuksilla vaihtelee 0,21–0,82 m/km. Tenojoen suurimmat kosket ovat Ylä-Köngäs ja AlaKöngäs (Mansikkaniemi 1970: 10).
Valuma-alueen järvisyysaste säätelee paljon virtaamia. Järvisyysasteeltaan vähäisen
Tenojoen valuma-alueella virtaamat ovat hyvin paljon riippuvaisia sateiden ja kuivempien
kausien vaihteluista. Tenon virtaamat reagoivatkin herkästi kulloinkin vallitseviin olosuhteisiin. Tenojoen keskivirtaama sen alajuoksulla on 163 m3/s (Huttula ym. 1996: 8). Suurimmat tulvat ovat keväällä touko-kesäkuussa, jolloin virtaamat voivat kohota Utsjoen Onnelansuvannon kohdalla yli tuhanteen kuutioon sekunnissa (suurin havaittu virtaama n.
2000 m3/s). Vähävetisin ajanjakso on tammi-huhtikuu, jolloin virtaama pääuomassa laskee
jopa alle 100 m3/s. Yleisesti tarkasteltuna virtaamat Tenojoessa laskevat aina seuraavan
vuoden tulvakautta kohti (Valtion ympäristöhallinto 2013). Tenojokeen laskevien sivuhaarojen virtaamissa voidaan nähdä sama suuntaus, mutta toisaalta niiden virtaamien voidaan
olettaa reagoivan vielä voimakkaammin esimerkiksi runsaisiin sademääriin ja kuivuuskausiin.

6. Tutkimusaineisto ja menetelmät
Tutkimusaineisto kerättiin ajanjaksolla 6.6.–18.6.2012. Tämä on ajanjakso, jolloin pohjaeläinyhteisöt alueella näyttäytyvät keskimäärin vakaimpana ja runsaina. Johtuen tutkimuksen ajankohdasta ja pohjaeläinten intensiivisestä elinkierrosta erityisesti keväällä aineiston
kerääminen aloitettiin eteläisimmistä kohteista edeten kohti pohjoista. Tutkimuskohteet
käsittävät suhteellisen laajan alueen Tenojoen valuma-alueella, sillä eteläisimmät pisteet
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sijaitsivat noin 40 km Karigasniemeltä etelään ja toisaalta pohjoisimmat kohteet sijaitsivat
Pulmankijärveen laskevissa puroissa Nuorgamin lähistöllä. Yhteensä erillisiä tutkimuskohteita kertyi 55 kappaletta Inari-, Teno, Utsjokeen laskevista puroista ja joista. Osa puroista
laski Kevo - tai Pulmankijärveen (kuva 10).

Kuva 10. Tutkimuskohteiden (liite 1) sijainti. Pohjakarttana digitaaliseen korkeusmalliin
perustuva maaston korkeustietoaineisto (Maanmittauslaitos 2010).

Tutkimuskohteiden valinnassa hyödynnettiin osittain alueella aikaisemmin tehtyjä pohjaeläintutkimuksia (Grönroos ym. 2013; Heino 2013). Näistä kohteista oli saatavilla karkeat
koordinaattitiedot, mutta varsinaiset tutkimuspisteet eivät olleet täsmälleen samoja vaan
nämä valittiin paikan päällä uudestaan. Täysin uusia kohteita olivat pisteet Karigasniemen
ja Kevojärven eteläpuolelta. Tutkimukseen mahdollisesti otettavat kohteet katsottiin ensik-
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si maastokartoista (mittakaava 1: 50 000). Valintakriteereinä olivat uoman riittävä etäisyys
(väh. 0,5 km) yläpuoliseen järveen tai lampeen. Vaihtoehtoisesti ilman selvää yläpuolista
vesistöä olevien uomien pituuden tuli olla vähintään 1 km. Tutkimuskohteiden lopullinen
valinta suoritettiin maastossa, jolloin tärkeimpiä tarkastelun kohteena olleita seikkoja oli
uoman riittävä virtaama ja toisaalta myös kohteen helppo saavutettavuus maantieltä käsin.
Näillä kriteereillä muutamat virtaamiltaan vähäisimmät kohteet jätettiin tämän tutkimuksen
ulkopuolelle. Myös sellaiset uomat, joissa virtaaman katsottiin olevan liian voimakas turvallisen näytteenoton kannalta, rajattiin työn ulkopuolelle. Näin ollen tutkimukseen alueelta valikoitui kaikki näihin kriteereihin sopivat purot ja joet Suomen puolelta.
6.1. Biologiset näytteet
Varsinaiset tutkimuspisteet uomissa olivat selvästi virtaavia koskimaisia alueita, josta pohjaeläinnäytteet kerättiin semikvantitatiivisella potkuhaavimenetelmällä 50 m2 alalta. Menetelmässä uoman pohjaa pöyhitään 30 sekunnin ajan pitäen samalla näytehaavia (haavin
silmäkoko: 0,3 mm) alavirran puolella. Sama toistettiin 6 kertaa näytealan eri kohdille siten, että mukaan saatiin mahdollisimman kattava näyteotos eri mikrohabitaattityypeiltä.
Seuraavaksi näyte huuhdottiin ja siirrettiin huolellisesti näytepurkkeihin, joihin lisättiin
säilöntäaineeksi noin 70 % etanolia. Lisäksi osa näytteistä säilöttiin pakastamalla. Pohjaeläinten poiminta tehtiin laboratoriotiloissa ja eläimet tunnistettiin mahdollisimman tarkalle taksonomiselle tasolle (laji- tai sukutaso) asti.
6.2. Ympäristömuuttujat
Jokaisesta kohteesta havainnoitiin eri ympäristömuuttujien tiedot samana ajankohtana,
jolloin pohjaeläinnäytteet kerättiin. Nämä muuttujat ovat tyypillisiä ympäristöolosuhteita
kuvaavia tekijöitä, jotka kerätään boreaalisen alueen pohjaeläinyhteisöjä koskevissa tutkimuksissa ja joiden on myös usein todettu selittävän yhteisöjen vaihtelua (esim. Malmqvist
ja Mäki 1994; Heino ja Mykrä 2008).
Hydromorfologisista piirteistä mitattiin virtausnopeus (m/s), syvyys (cm) ja uoman
leveys (m). Virtausnopeutta ja syvyyttä mitattiin tasaisesti koko näytealan laajuudelta 30
satunnaisesti valitusta kohdasta. Leveys mitattiin viidestä eri kohdasta. Pohjahabitaatin
selvittämiseksi arvioitiin jokaisesta tutkimuspisteestä pohja-aineksen karkeus sekä sammaleen peittämää ala. Pohjanlaatu ja sammaleiden peittävyys arvioitiin visuaalisesti 10 x 1m2
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ruuduista. Pohjanlaadussa tarkastelun kohteena oli kivikoko, jossa käytettiin hyväksi
Wenthworthin (1922) hieman muokattua mitta-asteikkoa: hiekka (0,25–2 mm), sora (2–16
mm), pienikokoinen kivikko (16–64 mm), kivikko (64–256 mm) ja lohkareikko (256–1024
mm). Osuudet arvioitiin niin kivikokoluokittelussa kuin sammalpeitteen arvioinnissa prosentteina 1m2 alalla. Analyyseissa käytetään näiden muuttujien paikkakohtaisia keskiarvoja.
Ennen muita toimenpiteitä jokaisesta pisteestä otettiin vesinäytteet, joista analysoitiin
myöhemmin laboratoriossa kokonaistyppi, väriluku, rauta ja mangaani (tarkempi kuvaus
analyysimenetelmistä, Vesihallitus 1981). Lisäksi paikan päällä mitattiin veden pH ja sähkönjohtavuus YSI-mittarilla.
6.3. Tilastolliset analyysit
Yhteisöekologisissa tutkimuksissa yleisesti käytettyjä tutkimusmenetelmiä ovat erilaiset
monimuuttujamenetelmät, joiden avulla pyritään selvittämään yhteisöjen vaihteluun vaikuttavien tekijöiden suhteellista osuutta (esim. Peres-Neto ym. 2006). Näissä menetelmissä
selitettävänä muuttujana toimii usein raaka, lajipohjainen tieto tutkimuspisteistä ja selittävinä muuttujina ympäristömuuttujat ja esimerkiksi spatiaalinen tieto (Landeiro ym. 2012).
Menetelmät, joita käytetään liittyen β-diversiteettikysymyksiin, ovat jaettavissa kanonisiin
analyyseihin (canonical analysis) ja Mantelin testin (Mantel test) erilaisiin johdannaisiin
(Legendre ja Fortin 1989; Tuomisto ja Ruokolainen 2006). Kanonisille menetelmille on
tyypillistä se, että ne pohjautuvat lähes muokkaamattomaan tietoon, kuten lajitietoon ja
ympäristömuuttujien arvoihin tutkimuspisteeltä. Näitä voidaankin kutsua raakadatapohjaisiksi lähestymistavoiksi. Tässä työssä keskeinen menetelmä, Mantelin testi on tyypiltään
erilainen, sillä siinä raakadatasta muodostetaan erilaisia etäisyysmatriiseja, joita sitten korreloidaan keskenään (Tuomisto ja Ruokolainen 2006).
Lähes kaikki monimuuttujamenetelmät perustuvat pohjimmiltaan etäisyyksien laskemiseen. Voidaan esimerkiksi selvittää sitä, kuinka samankaltaisia eri otokset ovat tai
mikä on yksittäisten havaintojen välinen etäisyys (Ranta ym. 1989: 497). Näitä otosten ja
havaintoyksiköiden samankaltaisuutta kuvaavia indeksejä on olemassa lukuisia erilaisia eri
tutkimusongelmia varten (Ranta ym. 1989). Yhteisöekologian parissa käytetyimpiä etäisyysindeksejä lienevät esimerkiksi Bray-Curtisin (abundance) ja Sørensenin (presenceabsence) indeksit, joiden avulla pystytään selvittämään biologinen erilaisuus (biological
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dissimilarity) tutkimuspisteiden välillä (Faith ym. 1987). Tässä tutkimuksessa käytetään
näitä molempia indeksejä kuvaamaan pohjaeläinyhteisöjen välisen samankaltaisuuden astetta.
Laji- ja ympäristömuuttuja-aineiston esikäsittely ja perusmuuttujat tehtiin pääasiassa
IBM SPSS Statisticis 21 –ohjelmistolla. Analyysit laskettiin R:n (3.0.2.) 2.15.2 vegan –
paketin (Oksanen ym. 2013) avulla ja kuvaajien piirtämisessä käytettiin ggplot2 –
laajennusta (Wickham 2013).
6.3.1. Mantelin testi
Tässä työssä keskeisenä analyysimenetelmänä käytetään Mantelin testiä, joka kehitettiin
alun perin lääketiedettä varten (Mantel 1967), mutta sitä on sittemmin hyödynnetty yleisesti hieman muokattuna ekologisten kysymysten parissa (esim. Legendre ja Fortin 1989). Se
on myös yksi yleisimmistä menetelmistä selvitettäessä alueellisten komponenttien ja paikallisten tekijöiden keskinäistä vaikutusta paikallisyhteisöjen samankaltaisuuden asteeseen
(Borcard ym. 1992). Mantelin ei-parametrisen testin periaate on suhteellisen yksinkertainen. Sen avulla verrataan kahta itsenäistä etäisyysmatriisia, jotka koskevat samoja tutkimuspisteitä (Legendre ja Legendre 1998). Matriisi Y voi sisältää tietoja esimerkiksi eliöyhteisöjen samankaltaisuudesta paikkojen välillä, kun taas matriisi X -stä selviää paikkojen
maantieteellinen etäisyys toisistaan (Ranta ym. 1989). Mantelin testin huomattavia hyötyjä
on sen monikäyttöisyys. Se ei ole esimerkiksi kovin herkkä sen suhteen, mitä mittaasteikkoa matriisin sisältämät luvut edustavat. Eli luvut voivat edustaa myös nominaaliasteikkoa (esim. maaperäluokka). Joskin muuttujien käyttö analyysissa kohentuu, mikäli ne
muutetaan joksikin etäisyysmitaksi paikkojen välillä (Urban 2003).
Mantelin testin yhtälö normalisoituna on:
𝑛

𝑛

(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥) (𝑦𝑖𝑗 − 𝑦̅
1
𝑟=
∑∑
×
(𝑛 − 1)
𝑠𝑥
𝑠𝑦
𝑖=1 𝑗=1

(1)
missä x ja y ovat havaitut arvot matriisin esittämissä paikoissa, i ja j kertovat elementtien
lukumäärän etäisyysmatriiseissa ja sx ja sy ovat havaintojen x ja y keskihajonnat (Urban
2003).
Perinteisen Mantelin testin rinnalle Smouse ym. (1986) kehittivät ositetun Mantelin
testin (partial Mantel test). Ositettu testi sallii vertailun 3 tai useamman etäisyysmatriisin
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välillä. Tässä tilanteessa matriisit Y, X2 ja X3 ilmaisevat esimerkiksi paikkojen välisen yhteisörakenteen, fyysisen etäisyyden ja ympäristöllisen etäisyyden. Testin avulla kyetään
tehokkaasti osittamaan Y: n vaihtelua selittävät tekijät omiksi luokikseen eli tässä tapauksessa ympäristöetäisyyden ja maantieteellisen etäisyyden välille. Perusperiaate on siis samantyyppinen kuin osittaiskorrelaatiossa (Ruokolainen 2009), mutta ositetun testin käytöllä pystytään esimerkiksi poistamaan ympäristötekijöistä johtuva vaihtelu silloin kun tavoitteena on selvittää puhtaasti maantieteellisen sijainnin vaikutusta yhteisöjen rakenteeseen.
Tässä työssä Mantelin testi ja erityisesti sen ositettu muoto tulee olemaan keskeisessä osassa. Ositetun testin avulla voidaan määrittää kuinka paljon yhteisöjen vaihtelusta selittyy
ainoastaan spatiaalisella etäisyydellä eikä esimerkiksi ympäristötekijöistä johtuvalla vaihtelulla. Tietysti menetelmä toimii myös toisin päin, eli voidaan erottaa puhtaasti ympäristötekijöiden korrelaatio yhteisöaineistojen kanssa. Mantelin testillä tullaan myös varmistamaan ympäristöolojen riippumattomuus paikkojen välisistä etäisyyksistä (Thompson ja
Townsend 2006: 478). Viime aikoina samanlaista lähestymistapaa ja menetelmiä ympäristötekijöiden ja spatiaalisen vaikutuksen erottamiseksi on käytetty esimerkiksi Astorgan ym.
(2012) ja Rouquetten ym. (2013) yhteisöekologisissa tutkimuksissa.
6.4. Etäisyysmatriisit
Tässä tutkimuksessa käytetään Bray-Curtisin indeksiä kuvaamaan pohjaeläinyhteisöjen
välisen samankaltaisuuden astetta muun muassa sen takia, että se on erittäin käyttökelpoinen menetelmä yksilörunsauden toimiessa pohjatietona indeksiarvojen laskemiselle. BrayCurtis erilaisuusindeksi vaihtelee väliltä 0-1. Maksimiluku kertoo, että paikallisyhteisöt
eivät jaa lainkaan samoja lajeja keskenään ja nolla taas ilmaisee niiden koostumuksen olevan täysin samanlainen. (Oksanen 2013: 5). Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että jos
Bray-Curtis lasketaan binääriselle aineistolle, sitä nimitetään Sørensenin indeksiksi (Oksanen ym. 2013: 245).
Indeksiluvut lasketaan paikkaparien välille, jonka jälkeen tulokset voidaan kääntää
matriisimuotoon. Näin saatu matriisi ilmaisee jokaisen paikkaparin välisen yhteisörakenteen samankaltaisuuden asteen. Tässä työssä selitettävinä yhteisömatriiseina käytettiin niin
kaikkien lajien perusteella laskettavaa indeksiä kuin myös seitsemän eri kriteerein luokiteltua etäisyysmatriisia (taulukko 1). Lajiston luokittelussa päätarkoituksena on eritellä lajit
eri ryhmiin ilmaisten niiden vaihtelevaa levintätapaa (aktiivinen vs. passiivinen) ja levintä-
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kykyä (levintäetäisyydet) uomaverkostossa. Leviämistavan mukaisessa jaottelussa on käytetty muun muassa Heinon (2013: 347–348) käyttämää luokittelua. Katso myös esimerkiksi Bilton ym. 2001, Bohonak ja Jenkins 2003 ja Van De Meutter ym. 2007. Lajiston kokoluokittelu perustuu seuraaviin lähteisiin ja tiedonantoihin: Lillehammer 1988, Engblom
1996, Grönroos ym. 2013, Heino 2013, Ilmonen (suullinen tiedonanto) ja Paasivirta (suullinen tiedonanto).
Taulukko 1. Analyyseissa käytettävät lajiryhmät.

1.Koko lajisto 2. Leviämistapaan perustuva luokittelu
Aktiivinen terrestrinen (AcTe)
Passiivinen terrestrinen (PaTe)

3. Kokoluokittainen jaottelu
0-0,25 cm
0,25-0,50 cm
0,50-1 cm
1-2 cm
2-4 cm

Maantieteellisen etäisyyden vaikutusta yhteisöjen samankaltaisuuden asteeseen selvitetään
kolmen etäisyystiedon avulla. Nämä ovat suorat maanylietäisyydet, vesireittietäisyydet ja
optimaaliset reittietäisyydet paikkojen välillä. Etäisyyksien laskemisessa käytettiin ArcGIS
10.0., ja 10.1. ohjelmistoja. Suorat maanylietäisyydet ja vesireitit saatiin Network Analyst
laajennuksen OD Cost Matrix –työkalulla. Pienten purojen pohja-aineistona käytettiin
maanmittauslaitoksen vektorimuotoista maastotietokanta-aineistoa (Maanmittauslaitos
2010). Aineistoa täydennettiin digitoimalla siihen alueen muut suurimmat vesistöt. Optimaaliset reitit laskettiin ArcGIS: n Spatial Analyst laajennuksen avulla. Tässä käytettiin
Antikaisen (2013) kehittämää, Path Distance toimintoon pohjautuvaa työkalua. Työkaluun
syötettiin korkeusmalli, jonka perusteella ohjelma laski rinteiden kaltevuuden alueella.
Maaston kaltevuuden vaikutus kulkemiseen määritettiin erikseen ”Vertical Factorilla
(VF)”. Vf: n ala- ja ylärajaksi määriteltiin -35° ja 35°. Tätä jyrkemmät alueet olivat niin
sanottuja kulkuesteitä. Pienin vastuskerroin oli loivalla alamäellä. Optimaalisten reittien
tarkoituksena oli kuvailla etenemiskustannuksiltaan helpointa tietä, joka välttäisi nimenomaan jyrkkiä, ei niinkään korkeita maastonkohtia (Antikainen 2013).
Verrokkiaineistona mukaan otettiin kumulatiivinen kustannustieto paikkojen väliltä,
joka laskettiin Cost Distance Matrix työkalulla (Esri 2013). Tätä varten luotiin ensinnä
erillinen kustannuspinta korkeusmalliaineiston avulla, jossa kustannustekijänä käytettiin
rinteen kaltevuutta. Pohja-aineiston perusteella ohjelma tulosti kumulatiivisen kustannus-
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tiedon pisteiden väliltä. Cost Distance eroaa Path Distance: sta siinä, että se painottaa solukohtaista kustannusta pelkän horisontaalisen etäisyyden mukaan. Path Distance taas painottaa etäisyyttä maanpinnan mukaan (Antikainen 2013). Kumulatiivista aineistoa päädyttiin käyttämään vain verrokkiaineistona erityisesti sen takia, että sen vertailtavuus muiden
maantieteellisten etäisyyksien kanssa oli hankalaa.
Tutkimuspaikkojen ympäristöllisten olosuhteiden mittarina käytettiin paikkojen välistä euklidista etäisyyttä, jonka yhtälö on:
𝐽

𝑑𝑥,𝑦 = √∑(𝑥𝑗 − 𝑦𝑗 )2
𝑗=1

(2)
missä x ja y ovat muuttujan x havaitut arvot paikoissa a ja b, ja missä J ilmaisee muuttujien
lukumäärän. Kuitenkin mitattaessa monen eri ympäristömuuttujan vaikutusta jotkin tekijät
saattavat korostua tarpeettomasti tuloksissa. Myös mittausyksiköiden vaihtelu mitattujen
ominaisuuksien välillä on usein ongelmallista (Quinn ja Keough 2002: 416). Näiden ratkaisemiseksi on tarpeen tehdä ympäristömuuttujien standardointi, joka saadaan yhtälöllä:
standardoitu arvo = (alkuperäinen arvo – keskiarvo) / keskihajonta
Seuraavaksi standardoiduista ympäristömuuttujista valittiin parhaiten yhteisörakenteen
erilaisuutta ilmaisevat parametrit. Menetelmänä käytettiin suosittua Clarken ja Ainsworthin
(1993) kehittämää BIO-ENV (Best Subset of Environmental Variables with Maximum
(Rank) Correlation with Community Dissimilarities) toimintoa, jossa ympäristömuuttujien
standardoituja arvoja verrataan R: n bioenv –funktiolla eliöyhteisöjen rakennematriiseihin
paikkojen välillä. Tämän jälkeen ohjelma muodostaa käytettyjen ympäristömuuttujien kesken kaikki mahdolliset yhdistelmät ja näiden perusteella edelleen matriisit, josta ilmenee
paikkojen väliset ympäristöetäisyydet toisistaan. Lopuksi saatuja arvoja paikkojen välisestä
etäisyydestä verrataan yhteisömatriisin ilmaisemiin etäisyyksiin lajirakenteiden osalta.
Tämän jälkeen komento tulostaa kustakin ympäristömuuttujayhdistelmästä sen vaihtoehdon, joka korreloi voimakkaimmin vastemuuttujana olevan yhteisömatriisin kanssa. Näin
saadaan selville lajiston vaihtelua eniten selittävät ympäristömuuttujat tai näiden yhdistelmät.
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7. Tulokset
Tuloksissa esitellään ensimmäisenä paikkojen väliltä mitattujen eri etäisyystyyppien pääpiirteet ja tunnusluvut. Tämän jälkeen käydään läpi lajiston ja ympäristömuuttujien yleispiirteitä. Viimeinen osio käsittelee yhteisöjen rakennetta paikkojen välillä. Mantelin testin
rinnalla käytetään myös hajontakuvioita helpottamaan tulosten tulkintaa.
7.1. Maantieteelliset etäisyydet
Käytetystä aineistosta muodostui yhteensä 1485 paikkaparin välistä etäisyyttä (taulukko 2).
Erityisesti keskiarvo- ja maksimietäisyydet poikkesivat toisistaan eri etäisyystyyppien välillä. Maanylietäisyydet olivat keskimäärin selvästi lyhyempiä kuin polveilevat vesireittietäisyydet. Huomattavaa oli, että jotkin pisteet saattoivat sijaita lyhyen suoran etäisyyden
päässä toisistaan, mutta vastaavasti vesireittietäisyys oli selvästi pidempi. Tällainen paikkapari oli esimerkiksi Suolusjoki ja Guottoveaijohka Karigasniemen eteläpuolella (kuva
11), joita erotti ainoastaan noin 240 metrin matalahko maakannas, mutta vesireittietäisyyttä
oli lähes kilometrin verran. Sijainniltaan kauimmaisten kohteiden välinen maanylietäisyys
oli reilut 141 km ja vastaavasti vesiteitse mitattuna noin 233 km.

Kuva 11. Esimerkkiesitys tutkimuksessa käytettävistä reittityypeistä.
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Mantelin testin mukaan vesireittietäisyydet korreloivat eniten suorien etäisyyksien kanssa
(Pearsonin r = 0,9014, P < 0,001). Optimaaliset reitit korreloivat selvästi suorien etäisyyksien (r = 0,9876, P < 0,001), ja vesireittien (r = 0,8745, P < 0,001) kanssa. Kumulatiivisten
reittien ja vesireittietäisyyksien välinen korrelaatiokerroin oli 0,2989 (P < 0,001). Sen sijaan kumulatiivisten ja euklidisten etäisyyksien välillä korrelaatiota ei ollut juurikaan havaittavissa (r = 0,0227, P < 0,299). Samoin oli kumulatiivisten ja optimaalisten reittien
välillä.
Taulukko 2. Vesireittien ja suorien maanylietäisyyksien tilastollisia tunnuslukuja (n = 1485).
Etäisyydet kilometreissä. *Huom. Kumulatiivisten reittien etäisyystiedot ovat pikseleiden
(25x25 m) kumulatiivisia kustannusetäisyyksiä, minkä takia ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia vesireittien ja suorien etäisyyksien kanssa.

Spatiaalinen etäisyys

Min.

Ka.

Maks.

Vesireitti (km)

0,84

87,97

232,85

Maanyli (km)

0,15

53,55

141,61

0,158

69,17

195,77

4959,86

101579

306723

Optimaaliset (km)
Kumulatiivinen*
7.2. Ympäristömuuttujat

Tutkimuksen näytepaikat olivat mitattujen ympäristösuureiden perusteella suhteellisen
vaihtelevia. Niin uomien hydromorfologiset, pohjahabitaatin ominaisuudet kuin myös vesikemialliset piirteet poikkesivat kohteiden välillä (taulukko 3; liite 3).
Tutkimuspaikkojen keskimääräinen leveys oli 5,76 metriä, mutta vaihteluväli oli
huomattava. Keskimääräinen minimileveys oli 1,2 m ja maksimi 22 m. Tutkimuspisteille
oli tyypillistä leveyden suuri vaihtelu lyhyelläkin matkalla, pois lukien esimerkiksi levein
kohteista eli Nilijoki, joka oli tutkitulta alueeltaan tasaisen leveä. Syvyydeltään kohteissa
oli suhteellisesti hieman vähemmän vaihtelua. Syvyyden keskiarvo oli noin 24 cm ja keskimääräinen vaihtelu 14,6–34,47 cm. Virtausnopeuden keskiarvo oli 0,57 m/s ja vaihtelu
jälleen kerran pienille virtavesille tyypillisesti hyvin laaja. Suurimmat virtausnopeudet (>1
m/s) havaittiin putouskorkeudeltaan suurissa paikoissa, kun taas hitaimman virtauksen
kohteet sijaitsivat gradientiltaan tasaisemmilla alueilla.

43

Taulukko 3. Tutkimuspisteistä mitattujen ympäristömuuttujien minimi-, maksimi-, keskiarvo- ja mediaaniluvut. Hydromorfologiaa ja pohjahabitaattia kuvaavat arvot perustuvat kustakin paikasta laskettuihin keskiarvoihin.

Muuttuja

Min.

Mediaani

Keskiarvo

Maks.

Hydromorfologia
Syvyys (cm)

14,6

24,37

24,03

34,47

Leveys (m)

1,2

4,6

5,76

22

0,28

0,57

0,57

0,89

0,3

9,5

17,65

75

Hiekka 0.25-2 mm (%)

0

0

0,85

24,5

Sora 2-16 mm (%)

0

1,5

2,63

12

Karkea sora 16-64 mm (%)

0

12,5

14,67

45,67

Kivi 64-256 mm (%)

1

24

25,61

52

7,08

51,83

56,25

99

6,58

6,85

6,86

7,51

Sähkönjohtokyky (µS/cm)

16

26

25,82

36

Kokonaistyppi (µ/L)

62

130

129,2

260

Väriluku (mg Pt/L)

10

25

27

50

Rauta (µg/L)

8

68

66,96

160

Mangaani (µg/L)

0

1,4

1,58

5,5

Virtausnopeus (m/s)

Pohjahabitaatti
Sammalpeite (%)

Lohkare 256-1024 mm (%)

Vesikemia
pH

Pohjan habitaattiolosuhteita tarkasteltaessa huomataan, että keskimäärin tutkimuspisteet
sijaitsivat raekooltaan karkeamman pohjan alueilla. Hiekan ja soran keskiarvot olivat 0,85
% ja 2,63 %, kun taas karkean soran, kivikon ja lohkareiden esiintyvyys oli huomattavasti
yleisempää (14,67 %, 25,61 % ja 56,25 %). Myös sammaleen peittämä ala vaihteli kohteiden välillä. Vaihtelu oli 0,3–75 % ja keskiarvo 17,65 %.
Vesikemiallisista parametreista pH vaihteli kaikkein vähiten (6,58–7,51 ja ka: 6,86).
Kokonaistypen (62–260 µg/L ja ka.: 129,2 µg/L), raudan (vaihtelu: 8–160 µg/L ja ka.:
66,96 µg/L) ja väriluvun (10–50 mg Pt/L ja ka.: 27 mg Pt/L) osalta vaihtelu oli merkittä-
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västi suurempaa, kun taas mangaanipitoisuus (vaihtelu: 0–5,5 µg/L ja ka.: 1,58 µg/L) sijoittui edellä mainittujen ja pH:n välille.
Paikkojen väliset ympäristöolot osoittautuivat melko riippumattomiksi paikkaparien
välisistä etäisyyksistä. Mantelin testin perusteella korrelaatiota ei ollut tai se oli hyvin
heikkoa (vesireitit: r = 0,095, P < 0,031; maanyli: r = 0,085, P < 0,049; optimaaliset: r =
0,079, P < 0,036; kumulatiiviset: r = 0,119, P < 0,085). Muuttujien mukaiset ympäristöolot
muuttuivat vain vähän etäisyyden kasvaessa pisteiden välillä. Ympäristöoloiltaan samankaltaiset tai hyvin poikkeavat paikat saattoivat sijaita niin muutaman kilometrin päässä
toisistaan kuin myös yli 100 km: n etäisyydellä (kuva 12). Näiden seikkojen takia voidaan
puhua ympäristömuuttujien ja spatiaalisen sijainnin riippumattomasta vaikutuksesta yhteisöjen koostumukseen.

Kuva 12. Hajontakuvio paikkaparien välisistä ympäristöetäisyyksistä suhteessa suoriin
maanylietäisyyksiin. Pystyakselilla on mitattujen ympäristömuuttujien (15 kpl) standardoiduitujen arvojen perusteella laskettu euklidinen etäisyys jokaisen paikkaparin (1485 kpl)
välillä.
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7.3. Valikoituneet ympäristömuuttujat
Ennen Mantelin testiä suoritettiin BIO-ENV -toiminto, jonka perusteella valittiin kunkin
yhteisömatriisin kanssa eniten korreloivat ympäristömuuttujat. Bray-Curtisin lajikoostumusindeksin kohdalla analyysien tulokset poikkesivat toisistaan jokaisen vasteluokan kohdalla (taulukko 4). Lopullisiin analyyseihin valikoituneiden muuttujien määrä vaihteli
luokkien välillä yhdestä seitsemään. Koko lajiston kohdalla yksistään sammalpeite korreloi
voimakkaammin yhteisömatriisien kanssa kuin muut useamman muuttujan vaihtoehdot,
kun taas esimerkiksi 0,50–1 cm -luokan kohdalla 6 muuttujan yhdistelmä osoitti voimakkainta korrelaatiota mitatuista vaihtoehdoista. Valittujen ympäristömuuttujien korrelaatio
yhteisömatriisien kanssa oli jokseenkin tasaista (r = 0,251–0,459) Mielenkiintoisesti korkein korrelaatio oli koko lajiston ja sammalpeitteen välillä (r = 0,459). Lähes yhtä korkea
korrelaatio ilmeni passiivis-terrestrisen ryhmän ja typpi ja sammal -muuttujien välillä (r =
0,409), kun taas heikoimmillaan valikoituneet muuttujat selittivät 0–0,25 cm luokan vaihtelua (r = 0,251). BIO-ENV:n perusteella sammalpeite on tärkein lajiston vaihtelua selittävä
tekijä, sillä se valikoitui lähes jokaiseen lajiluokkaan yhtenä selittävistä parametreista.
Muista pohjahabitaatin olosuhteita kuvaavista muuttujista kivikko ja sora näyttivät olevan
jokseenkin tärkeitä. Myös hydromorfologiset muuttujat nousivat esille monen ryhmän
kohdalla. Sen sijaan kemiallisten muuttujien ryhmästä analyysi pudotti kokonaan pois sähkönjohtokyvyn ja väriluvun. Toisaalta pH, kokonaistyppi ja mangaanipitoisuus valikoituivat kahteen ja rautapitoisuus yhteen yhteisöjen rakennetta eniten selittävään ympäristömuuttujien ryhmään.
Binäärisen (Sørensenin indeksi) yhteisöaineiston kohdalla tulokset poikkesivat monelta osin verrattuna Bray-Curtisin runsausindeksin mukaisiin luokkiin (taulukko 4). Yleisesti valittujen ympäristömuuttujien lukumäärä oli korkeampi monen ryhmän kohdalla.
Esimerkiksi koko lajiston kanssa voimakkaimmin korreloi typen, lohkareikon, sammalpeitteen ja syvyyden yhdistelmä. Myös passiivis-terrestrisen ryhmän kohdalla muuttujien määrä kasvoi yhdestä kahteen Pearsonin korrelaatiokertoimen heikentyessä vain hieman. Korrelaatiokertoimen vaihteluväli (r = 0,217–0,470) ryhmien välillä oli samaten hieman suurempi kuin Bray-Curtisin mukaisissa yhteisömatriiseissa. Parhaiten ympäristömuuttujat
näyttivät korreloivan koko lajiston käsittävän ja 0,50–1 cm luokkien kanssa. Myös aktiivisterrestrisen ryhmän ja valittujen ympäristömuuttujien välillä oli korkeahko korrelaatio.
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Binäärisen aineiston perusteella sammalpeite säilyi tärkeänä muuttujana, koska se puuttui
ainoastaan yhdestä ryhmästä. Myös hydromorfologiset muuttujat nostivat merkitystään
sillä ainakin yksi tämän tyypin muuttujista valikoitui lähes jokaiseen luokkaan. Erityisesti
uoman leveys ja syvyys näyttivät olevan tärkeitä muuttujia. Leveys sisältyi kolmeen ja
syvyys neljään ryhmään. Pohjahabitaattiryhmässä sen sijaan tapahtui muutoksia verrattuna
runsausaineistoon. Tästä ryhmästä soramuuttuja putosi kokonaan pois, mutta toisaalta lohkare nousi moneen ryhmään ja myös hiekan esiintyvyys tuli mukaan uutena selittävänä
tekijänä kahteen ryhmään. Kemiallisista parametreista typpi säilytti asemansa ja myös pH,
väriluku, rauta ja mangaani kuuluivat eniten selittäviin muuttujiin.
Taulukko 4. BIO-ENV -toiminnolla valitut ympäristömuuttujat Pearsonin korrelaatiokertoimeen perustuen. Vasteluokat: (a) Bray-Curtis ja (b) Sørensen.

(a)
Koko lajisto
0-0,25 cm
0,25-0,50 cm
0,50-1 cm
1-2 cm
2-4 cm
AcTe*
PaTe*
(b)
Koko lajisto
0-0,25 cm
0,25-0,50 cm
0,50-1 cm
1-2 cm
2-4 cm
AcTe*
PaTe*

Valitut muuttujat
Sammalpeite
Rauta, mangaani, sammalpeite ja uoman leveys
Kokonaistyppi ja sammalpeite
Kokonaistyppi, mangaani, kivikko, sammalpeite, syvyys ja uoman leveys
pH, sora ja sammalpeite
Sora, kivikko, sammalpeite ja virtausnopeus
pH, sora ja sammalpeite
Kokonaistyppi ja sammalpeite

Kokonaistyppi, lohkareikko, sammalpeite ja syvyys
Rauta ja uoman leveys
Kokonaistyppi, väriluku, pH, lohkareikko, sammalpeite ja virtausnopeus
Kokonaistyppi, mangaani, lohkareikko, sammalpeite ja syvyys
Lohkareikko, sammalpeite, syvyys ja uoman leveys
Hiekka, sammalpeite ja virtausnopeus
Kokonaistyppi, hiekka, lohkareikko, sammalpeite, virtausnopeus, syvyys ja uoman leveys
Kokonaistyppi, mangaani, lohkareikko ja sammalpeite

*AcTe: aktiivis-terrestrinen; PaTe: passiivis-terrestrinen.

r
0,459
0,253
0,251
0,398
0,373
0,287
0,390
0,409
r
0,453
0,283
0,290
0,425
0,329
0,217
0,353
0,470

47

7.4. Pohjaeläinlajiston yleiset piirteet
Aineistossa esiintyi yhteensä 112 pohjaeläintaksonia, joista hyönteisiksi luokiteltavia oli
107 kappaletta (liite 4). Jatkoanalyyseista jätettiin pois mm. punkit (Acari), kotilot (Valvata
piscinalis) ja harvasukasmadot (Eiseniella tetraedra).
Eri tutkimuskohteiden laji- ja yksilömäärissä oli suuria eroja. Lajimäärä vaihteli 12–
41 välillä ja aineiston keskimääräinen lajimäärä paikkaa kohden oli noin 28. Yksilömäärien
vaihteluväli oli 63–3134 kpl ja keskimääräinen yksilömäärä puolestaan noin 673 kpl paikkaa kohden (taulukko 5). Yksilömäärältään runsaslukuisimmat kohteet sijaitsivat tutkimusalueen eteläosissa ja toisaalta alueen keskiosissa Utsjoen- Kevojärven muodostamassa
laaksossa (kuva 13).

Kuva 13. Tutkimuspisteiden havaitut laji- ja yksilömäärät.

Alueen länsiosan kohteissa Karigasniemen ja Utsjoen välillä taas esiintyi yksilömääräisesti
hieman vähemmän pohjaeläimiä. Lajimäärää tarkasteltaessa on havaittavissa sama trendi,
sillä runsaimmin eri lajeja löytyi alueen länsilaidalta ja Utsjoen yläjuoksun alueelta kun
taas Karigasniemen ja Utsjoen välillä sijaitsevissa kohteissa lajien määrä oli hieman vähäisempää. Kuitenkaan lajimäärän kohdalla alueelliset trendit eivät ole yhtä selviä verrattuna
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yksilömääriin, sillä vaikka Karigasniemen ja Utsjoen välillä lajeja havaittiin keskimäärin
vähemmän, erottui alueelta myös muutama runsaslajisempi kohde. Huomattavaa oli se, että
saman paikan laji- ja yksilörunsaudet saattoivat poiketa huomattavasti toisistaan. Lajimäärältään rikkaiden paikkojen yksilömäärä pystyi olemaan suhteessa havaittavasti alempi
(kuva 13).
Levintätavan mukaisessa luokittelussa lajimäärältään suurempi ryhmä oli passiivisterrestristen ryhmä. Tähän ryhmään luokiteltiin kuuluvaksi 66 lajia kun aktiivisterrestrisiksi luokiteltavia lajeja oli 41 kpl (taulukko 5). Sen sijaan yksilömäärissä laskettuna aktiivis-terrestristen luokka oli selkeästi suurempi. Yksilömäärien suurista eroista aiheutui se, että keskimäärin aktiivis-terrestrisiä lajeja esiintyi tutkimuspaikoilla enemmän,
vaikka lajimäärien osalta keskiarvot olivat hyvin lähellä toisiaan. Kuvassa 14 on esitetty
näiden kahden ryhmän prosentuaaliset osuudet tutkimuspaikkojen lajistosta.

Kuva 14. Aktiivis-terrestrisen (AcTe) ja passiivis-terrestrisen (PaTe) lajiston prosentuaalinen
jakaantuminen tutkimuspaikoittain.

Havaituista lajeista suurin osa oli kooltaan pieniä, maksimissaan 1 cm pituisia. Kolmen
pienimmän luokan eli 0–0,25, 0,25–0,50, ja 0,50–1 yhteislajimäärä oli 76 kpl (taulukko 5).
Yksilömäärissä laskettuna suurin edustus oli 1–2 cm., ja 0,50–1 cm luokilla muiden ryh-
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mien jäädessä selvästi pienemmiksi. Myös lajiston luokittaisessa tarkastelussa huomattavaa
oli niin laji- kuin yksilömäärien huomattava vaihtelu paikkojen välillä. Tämä näkyi paitsi
suurina vaihteluväleinä, myös siten, että joitakin tutkimuskohteita jouduttiin poistamaan
niin sanottuina nollapaikkoina luokkakohtaisista analyyseista. Ainoastaan luokat 0,50–1
cm., ja 1–2 cm., esiintyivät jokaisessa paikassa, kun muiden luokkien edustus vaihteli seuraavasti: 0-0,25 cm (27/55), 0,25–0,50 cm (51/55), ja 2–4 cm (53/55).
Taulukko 5. Laji- ja yksilömäärät. Tutkimuspisteiden lajirunsauden (a) ja yksilömäärän (b)
minimi-, maksimi- ja keskiarvot ryhmittäin luokiteltuina. Arvot ovat pyöristettyjä lähimpään
kokonaislukuun. Huom. ryhmien 0–0,25 cm, 0,25–0,50 cm ja 2–4 cm luvut perustuvat paikkoihin, joissa ryhmien lajistoa esiintyi.

(a)
N
Lajit yhteensä
0-0,25 cm
0,25-0,50 cm
0,50-1 cm
1-2 cm
2-4 cm
AcTe*
PaTe*
(b)
Yksilöt yhteensä
0-0,25 cm
0,25-0,50 cm
0,50-1 cm
1-2 cm
2-4 cm
AcTe*
PaTe*

Min.
107
10
24
42
23
8
41
66

12
1
1
5
3
1
7
5

37035
178
4983
12298
18899
677
22827
14208

63
1
1
9
45
1
50
10

Keskiarvo Maks.
28
41
1
4
5
10
13
21
8
13
2
4
13
21
14
23
673
7
98
224
344
13
415
258

3134
32
987
1346
1631
64
1816
1318

*AcTe: aktiivis-terrestrinen; PaTe: passiivis-terrestrinen.

Pääosin tutkimuspisteiden lajisto koostui koskikorentojen (Plecoptera), kaksisiipisten
(Diptera), päivänkorentojen (Ephemeroptera) ja vesiperhosten (Trichoptera) lahkoihin kuuluvista lajeista. Ruumiin maksimikoon mukaisessa jaottelussa kolmen pienimmän luokan
yleisiä lajeja olivat muun muassa monet kaksisiipiset, kuten surviaissääsket (esim. Coryneura lobata ja Eukiefferella devonica) sekä useat mäkärien (Simulidae) heimoon kuuluvat lajit. Kolmeen pienimpään luokkaan sijoittui yhteensä 76 lajia. Ruumiinpituudeltaan 12 cm:n lajeja oli 23 kpl ja suurimpia 2–4 cm:n lajeja 8 kpl. Kyseisissä ryhmissä esiintyi
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yleisesti päivänkorentojen, koskikorentojen ja vesiperhosten lahkoihin kuuluvia lajeja.
Esimerkkeinä mainittakoon Protonemura sp, Rhyacophila nubila ja Baetis rhodani. Edellä
mainitut lajit olivat myös sellaisia, jotka esiintyivät lähes jokaisella näytepaikalla. Toisaalta
aineistossa oli myös lukuisia harvinaisempia lajeja, joiden esiintyvyys rajoittui yhteen tai
muutamaan tutkimuspisteeseen.
7.5. Yhteisöjen rakenne
Tutkimuspaikkojen yhteisöjen rakenteen samankaltaisuuden aste, eli se missä määrin paikkaparit jakoivat samoja lajeja, oli kirjavaa. Keskimäärin yhteisöjen rakenne oli erilainen,
mutta erojen suuruus riippui tarkasteltavasta lajiryhmästä (kuva 15). Yleisesti jokaisessa
ryhmässä suurin osa havainnoista oli yli 0,5 indeksiarvon mikä tarkoittaa yhteisökoostumuksen huomattavaa eroavaisuutta paikkaparien välillä. Poikkeuksena voidaan mainita 1–
2 ja 2–4 cm lajiryhmät, joissa havainnot jakaantuivat tasaisemmin mediaanin ollessa lähellä 0,5:ta, eli näiden ryhmien yhteisöt olivat lajistoltaan samankaltaisempia muihin ryhmiin
verrattuna.

Kuva 15. Laatikkojanakuvio yhteisöjen erilaisuudesta Bray-Curtis ja Sørensen indeksien
mukaan. Lajiryhmät erillisinä klustereina (LR1: Koko lajisto, LR2: 0–0,25 cm, LR3: 0,250,50 cm, LR4: 0,50–1 cm, LR5: 1–2 cm, LR6: 2–4 cm, LR7: AcTe (aktiivis-terrestriset), LR8:
PaTe (passiivis-terrestriset)).
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Kokoluokkajaottelussa pienemmät luokat osoittivat tasaisesti sitä heterogeenisempää yhteisörakennetta mitä pienemmistä lajeista oli kyse. Aktiivisten ja passiivisten ryhmien välillä oli myös selvästi havaittavat erot yhteisöjen erilaisuudessa. PaTe yhteisöt olivat heterogeenisempiä verrattuna aktiivis-terrestrisiin yhteisöihin. Binäärinen aineisto noudatti
pääosin samaa linjaa eli yhteisöparit olivat erilaisimpia pienissä lajiryhmissä ja PaTe –
luokassa, kun taas luokkien AcTe, 1–2 cm-, ja 2–4 cm yhteisöt olivat keskenään samankaltaisempia. Erot luokkaryhmien välillä eivät kuitenkaan olleet niin suuria kuin Bray-Curtis
aineistossa.
Yhteisöjen erilaisuus oli riippuvainen etäisyydestä paikkojen välillä, eli niiden rakenne erosi etäisyyden kasvaessa (kuva 16 ja liitteet 6–9). Tosin tämä riippuvuus oli monesti heikkoa ja se vaihteli tarkasteltavana olleen lajiryhmän mukaan. Passiivis-terrestristen
ja kokoluokaltaan pienikokoisimpien yhteisöjen rakenne muuttui selvimmin etäisyyden
kasvaessa, kun taas heikoimmillaan yhteisörakenteen ja etäisyyden välinen riippuvuus ilmeni aktiivis-terrestristen ja kokoluokaltaan suurimpien lajiryhmien kohdalla.

Kuva 16. Hajontakuviot aktiivis-terrestristen (AcTe) ja passiivis-terrestristen (PaTe) lajiryhmien erilaisuudesta, suhteessa paikkaparien maantieteelliseen (maanyli)- ja ympäristömuuttujista havainnoituun euklidiseen etäisyyteen. Yhteisöjen erilaisuusaste Bray-Curtis
indeksin mukaan.
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Mantelin testin mukaan paikallisyhteisöjen keskinäinen yhteisörakenne näytti olevan riippuvainen käytössä olleista etäisyysmitoista. Riippuvuuden voimakkuus ja tilastollinen
merkitsevyys vaihteli vastemuuttujana olevan lajiryhmän perusteella. Myös käytetyllä erilaisuusindeksillä oli huomattava vaikutuksensa siihen kuinka selvästi eri lajiluokkien ja
etäisyysmatriisien välinen suhde oli havaittavissa (taulukot 6 ja 7).
Bray-Curtisin yhteisömatriisien korrelaatio oli selvästi voimakkainta ympäristömatriisien kanssa, mutta myös muilla tekijöillä oli merkitystä yhteisöjen rakenteeseen (taulukko 6). Tarkasteltaessa tuloksia havaittiin, että lähes jokaisen lajiryhmän yhteisöjen vaihteluun vaikutti jossain määrin spatiaalinen sijainti. Ainoastaan 1–2 cm-, ja AcTe – ryhmiin
näillä ei näyttänyt olevan vaikutusta. Muuten kaikki spatiaaliset matriisit korreloivat monen eri lajiryhmän kanssa. Selvin korrelaatio oli havaittavissa vesireittien kohdalla.
Maanylietäisyys korreloi koko lajiston (r = 0,098, P < 0,05), 0,50–1 luokan (r =
0,155, P < 0,001), ja PaTe ryhmän (r = 0,124, P < 0,01) kanssa. Osituksen jälkeen kahden
viimeksi mainitun ryhmän ja maanylimatriisin väliset korrelaatioluvut laskivat (r = 0,122
ja r = 0,104) tulosten ollessa edelleen tilastollisesti merkitseviä. Sørensenin indeksillä
maanylietäisyydet korreloivat yhä samojen yhteisömatriisien kohdalla (taulukko 7). Myös
korrelaatiot olivat lähes samalla tasolla merkitsevyystasojen jäädessä myös hyvin vastaavanlaisiksi (koko lajisto: r = 0,101, P < 0,05; 0,50–1 cm: r = 0,13, P < 0.01; PaTe: r =
0,139, P < 0.01). Suurempi ero havaittiin ositettujen testien kohdalla, minkä jälkeen tilastollisesti lähes merkitsevinä pysyivät 0,50–1 cm: n-, ja PaTe -ryhmien testitulokset (r =
0,084, P < 0,05; r = 0,104, P < 0,05). Maanylimatriisin ja koko lajiston välinen korrelaatio
laski ositetun testin jälkeen tilastollisen merkitsevyyden samaan aikaan vähentyessä huomattavasti.
Tulosten mukaan mitattujen vesireittietäisyyksien ja monen eri lajiryhmän yhteisörakenteen välillä näytti olevan jonkin asteinen riippuvuussuhde. Vesireittimatriisit korreloivat koko lajiston, 0,25–0,50 cm, 0,50–1 cm, 2–4 cm, ja PaTe -ryhmien kanssa (taulukko 6).
Ympäristötekijöiden vaikutusten kontrolloinnin jälkeen tilastollisesti erittäin merkitsevänä
pysyi PaTe:n ja vesireittien välinen korrelaatio (r = 0,170, P < 0,001). Tilastollisesti merkitsevänä säilyi koko lajiston (r = 0,123) ja 0,50-1 cm luokan (r = 0,154) korrelaatio vesireittietäisyyksiin. Sørensen -indeksin mukaiset yhteisömatriisit osoittivat joiltain osin erilaisia tuloksia vesireittimatriisien kanssa. Korrelaatiota ilmeni koko lajiston, 0–0,25 cm,
0,50–1 cm, ja PaTe -luokkien kohdalla. Voimakkain korrelaatio havaittiin passiivis-
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terrestristen ryhmän paikalla (0,186, P < 0,001). Ympäristövaikutusten poissulkemisen
jälkeen edellisten luokkien testitulokset pysyivät edelleen merkitsevinä. Samalla kuitenkin
korrelaation voimakkuudessa tapahtui pientä laskua (koko lajisto: r = 0,094, P < 0,01;
0,25–0,50 cm: r = 0,092, P < 0,05; 0,50–1 cm: r = 0,104, P < 0,05; PaTe: r = 0,135, P <
0,01 (taulukko 7)).
Yhteisömatriisien ja sofistikoituneempien etäisyyksien välinen riippuvuus oli tietyin
poikkeuksin heikompaa. Optimaalisten reittien korrelointi oli samansuuntaista maanylietäisyyksien kanssa, mutta kuitenkin heikompaa. Nämä reitit tuntuivat myös korreloivan paremmin runsausperusteisen aineiston kohdalla. Sen sijaan verrokkiaineistona mukana ollut
kumulatiivisiin etäisyyksiin perustuva matriisi korreloi selvästi 0–0,25 cm luokan mukana
riippumatta laji-indeksistä (Bray-Curtis: r = 0,215, P < 0,05; Sørensen: r = 0,250, P <
0,01). Lisäksi kahden muun alimman kokoluokan aineistot näyttivät korreloivan kumulatiivisten etäisyyksien kanssa.
Tuloksista huomattiin ympäristömuuttujien selkeä vaikutus yhteisöjen rakenteeseen.
Bray-Curtis -aineistossa ympäristömatriisit korreloivat merkitsevästi tai erittäin merkitsevästi yhteisömatriisien kanssa. Riippuvuuksien voimakkuuksissa oli pieniä eroja tarkasteltavasta lajiryhmästä riippuen, mutta kaikilla lajiryhmillä ympäristötekijöiden merkitys oli
suurempi kuin maantieteellisen etäisyyden vaikutus (vaihteluväli r = 0,242 – 0,466). Heikoin korrelaatio oli kokoluokaltaan pienimpien ja toisaalta myös suurimman lajiryhmän
kohdalla, kun taas parhaiten ympäristömuuttujien ja yhteisöjen side näkyi koko lajiston,
aktiivis-terrestristen ja passiivis-terrestristen ryhmien välillä. Kahden viimeksi mainitun
ryhmän korrelaatioerot olivat itse asiassa yllättävän pieniä. Sørensen-perusteisen erilaisuusmatriisin tulokset poikkesivat niin korrelaatioiden kuin merkitsevyystasojen osalta.
Korrelaatiot heikkenivät hieman 1–2 cm, 2–4 cm, ja AcTe ryhmien kohdalla. Sen sijaan
maksimikooltaan pienimmät lajiryhmät sekä passiivis-terrestrinen lajiaineisto osoittivat
voimakkaampaa korrelaatiota verrattuna runsausaineistoon. Erityisesti PaTe- ryhmän ja
valittujen ympäristömuuttujien välillä nousu oli huomattavaa (r = 0,409 – 0,470, P <
0,001). Myös merkitsevyystasot muuttuivat joiltain osin, sillä esimerkiksi 2–4 cm: n ja
ympäristötekijöiden testitulokset olivat tilastollisesti ainoastaan lähes merkitsevät (P <
0,05). Vesireittimatriisin vaikutus näkyi siinä, että sen vaikutus kontrolloituna korrelaatioluvut laskivat hieman selvemmin kuin muiden maantieteellisten etäisyyksien kohdalla.
Sama ilmiö oli havaittavissa myös Bray-Curtis -analyyseissa.
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Taulukko 6. Mantelin testin tulokset. Vastemuuttujana Bray-Curtisin samankaltaisuusindeksi paikkojen välillä. (a) Yhteisömatriisien korrelaatio eri tavalla mitattujen maantieteellisten
etäisyyksien kanssa (Mantelin testi), (b) yhteisömatriisien korrelaatio maantieteellisten etäisyyksien kanssa, ympäristötekijöiden vaikutus kontrolloituna (ositettu Mantelin testi), ja
(c(i)) yhteisömatriisien korrelaatio ympäristötekijöiden kanssa (Mantelin testi) sekä maantieteellisten etäisyyksien vaikutus kontrolloituna (ositettu Mantelin testi).
N parit
(a)
Koko lajisto 1485

Maanylietäisyys Vesireittietäisyys Optimaalinen etäisyys

Kumulatiivinen

0,123**
0,078

0,076*
0,005

0,048

0-0,25

351

0,098*
0,019

0,25-0,50

1275

0,019

0,082*

0,008

0,163*

0,50-1

1485

1-2

1485

0,155***
0,059

0,188***
0,062

0,136***
0,045

0,103*
-0,006

2-4

1378

0,051

0,089*

0,041

0,113

AcTe

1485

0,064

0,071*

0,047

0,012

PaTe

1485

0,124**

0,193***

0,106*

0,171**

N parit

Maanylietäisyys Vesireittietäisyys Optimaalinen etäisyys

Kumulatiivinen

(b)
Koko lajisto 1485

0,211**

351

0,098*
-0,022

0,131**
0,028

0,075*
-0,029

0,105

0-0,25
0,25-0,50

1275

0,007

0,067

-0,001

0,161**

0,50-1

1485

1-2

1485

0,122**
0,034

0,154**
0,041

0,107**
0,024

0,111*
0,005

2-4

1378

0,048

0,076

0,040

0,092

AcTe

1485

0,038

0,048

0,026

0,026

PaTe

1485

0,104**

0,170***

0,090*

0,173**

Ympäristö- Maanylietäisyys Vesireittietäisyys Optimaalinen etäisyys

(c)

0,215**

Kumulatiivinen

(i)

Koko lajisto 0,452***
0-0,25
0,252**

0,458***

0,460***

0,458***

0,466***

0,252**

0,242***

0,254***

0,255**

0,25-0,50

0,251***

0,250***

0,246***

0,250***

0,250**

0,50-1

0,397***

0,387***

0,384***

0,389***

0,399***

1-2

0,372***

0,369***

0,370***

0,370***

0,372***

2-4

0,286***

0,286***

0,282***

0,286**

0,279***

AcTe

0,390***

0,387***

0,387***

0,388***

0,391***

PaTe

0,409***

0,404***

0,401***

0,406***

0,410***

*Pearsonin korrelaatiokerroin ja tilastollinen merkitsevyystaso (*P < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001).
Kumulatiivinen matriisi verrokkiaineisto, kts. tutkimusaineisto- ja menetelmät.
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Taulukko 7. Mantelin testin tulokset. Vastemuuttujana Sørensenin samankaltaisuusindeksi
paikkojen välillä. (a) Yhteisömatriisien korrelaatio eri tavalla mitattujen maantieteellisten
etäisyyksien kanssa (Mantelin testi), (b) yhteisömatriisien korrelaatio maantieteellisten etäisyyksien kanssa, ympäristötekijöiden vaikutus kontrolloituna (ositettu Mantelin testi), ja
(c(i)) yhteisömatriisien korrelaatio ympäristötekijöiden kanssa (Mantelin testi) sekä maantieteellisten etäisyyksien vaikutus kontrolloituna (ositettu Mantelin testi).
N parit
(a)
Koko lajisto 1485

Maanylietäisyys Vesireittietäisyys Optimaalinen etäisyys

Kumulatiivinen

0,138**
0,102

0,086*
0,016

0,157*

0-0,25

351

0,101*
0,036

0,25-0,50

1275

0,062

0,106**

0,050

0,50-1

1485
1485

0,160**
0,003

0,110**
0,034

0,104

1-2

0,13**
0,028

2-4
AcTe
PaTe

1378
1485
1485

-0,031
0,020
0,139*

-0,004
0,031
0,186*

-0,036
0,018
0,119**

0,099
0,108
0,146*

N parit

Maanylietäisyys Vesireittietäisyys Optimaalinen etäisyys

Kumulatiivinen

(b)
Koko lajisto 1485

0,068

0-0,25

351

-0,020

0,25-0,50

1275

0,50-1

1485

1-2

0,226*
0,128
0,034

0,094**
0,045

0,057

0,109

-0,033

0,047

0,092*

0,034

0,250**
0,121

0,104*
-0,011

0,068

0,051

1485

0,084*
0,018

0,026

0,037

2-4

1378

-0,030

0,004

-0,037

0,100

AcTe

1485

0,001

0,027

-0,001

0,087

PaTe

1485

0,104 *

0,135*

0,089**

0,084

Ympäristö- Maanylietäisyys Vesireittietäisyys Optimaalinen etäisyys

Kumulatiivinen

(c)
(i)
Koko lajisto 0,452***
0-0,25
0,282**

0,447***

0,443*

0,448***

0,440***

0,281***

0,268**

0,284***

0,301***

0,25-0,50

0,289***

0,287**

0,285**

0,287**

0,286***

0,50-1

0,425***

0,415***

0,410***

0,417***

0,417***

1-2

0,329***

0,328***

0,329***

0,328***

0,329***

2-4

0,217*

0,217*

0,217*

0,217*

0,217*

AcTe

0,352***

0,352***

0,352***

0,345***

0,347***

PaTe

0,470***

0,462***

0,455***

0,464***

0,457***

Pearsonin korrelaatiokerroin ja tilastollinen merkitsevyystaso (*P < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001).
Kumulatiivinen matriisi verrokkiaineisto, kts. tutkimusaineisto- ja menetelmät.
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8. Tulosten tarkastelu
Tutkittujen pisteiden pohjaeläinyhteisöt poikkesivat toisistaan. Tämä ilmeni kartografisen
tarkastelun, Mantelin testin ja hajontakuvioiden perusteella. Lajiryhmien välillä oli eroja
sen suhteen kuinka paljon eri yhteisöt poikkesivat toisistaan. Samaten ympäristöoloissa
paikkojen välillä oli selvästi havaittavissa eroavaisuuksia. Ympäristötekijät eivät myöskään
näyttäneet olevan riippuvaisia paikkojen välisestä etäisyydestä, joten ympäristömuuttujien
ja spatiaalisten tekijöiden vaikutus yhteisöjen rakenteeseen oli itsenäistä. Se missä määrin
paikallisyhteisöjen muodostamien kokonaisuuksien eli metayhteisöjen koostumus alueella
rakentui paikallisten ympäristötekijöiden ja spatiaalisten prosessien varaan, riippui muun
muassa tarkasteltavasta lajiryhmästä. Yleisesti nämä molemmat näyttivät vaikuttavan lajiston rakenteeseen, mutta erityisesti paikallisen tason tekijöiden merkitys vaikutti selvältä.
8.1. Yhteisöjen rakenne
Tutkimuspaikkojen biologinen etäisyys oli pääosin toisistaan poikkeava (kuva 15). Tuloksista oli selkeästi havaittavissa eri lajiryhmien väliset erot yhteisöjen samankaltaisuuden
suhteen. Kokoluokaltaan pienimpien lajien yhteisöt olivat keskenään erilaisia verrattuna
isompien lajien ryhmiin. Erot kokoluokkien välillä johtunevat siitä, että yleisesti suuremmat hyönteislajit kykenevät leviämään helpommin esimerkiksi lentäen, jolloin kyseisen
ryhmän lajit voivat esiintyä laajemmalla alueella, jopa ympäristöoloiltaan kaikkein soveliaimpien paikkojen ulkopuolella. Tämä voi johtaa helpommin yhteisöjen homogenisoitumiseen verrattuna heikomman leviämiskyvyn omaaviin yhteisöihin. Aktiivis-terrestristen
ja passiivis-terrestristen yhteisöjen välillä näkyi sama piirre. Aktiivis-terrestriseen ryhmään
kuuluvat lajit voivat liikkua lentäen pitkiäkin matkoja, joka saattaa johtaa β-diversiteetin
yksipuolistumiseen verrattuna heikommin leviävien lajien yhteisöihin (Van De Meutter ym
2007: 1692).
Yhteisöjen vaihteluun vaikuttavista tekijöistä spatiaalisen komponentin vaikutus näkyi erityisesti passiivis-terrestristen lajien ryhmässä. Aktiivis-terrestrisiin lajeihin verrattuna nämä pienikokoiset lentokyvyltään heikommat lajit ovat yleensä huonommin leviäviä,
jonka takia niiden kohdalla alueellisten tekijöiden odotettiin nousevan suuremmaksi. Sen
sijaan aktiivis-terrestristä ryhmää luonnehtivat leviämiskyvyltään vahvemmat lajit, joiden
ei pitäisi olla niin riippuvaisia alueellisesta sijainnista. Päinvastoin niiden esiintyminen on
suhteellisesti enemmän riippuvainen paikallisista ympäristöoloista (Heino 2013: 348). Täs-
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sä suhteessa saatiin tukea oletukselle, jonka mukaan alueelliset tekijät olisivat suhteellisesti
suuremmassa roolissa heikommin leviävien lajien kohdalla. Sen sijaan ennakko-oletus ympäristötekijöiden suhteellisesti suuremmasta merkityksestä aktiivis-terrestrisille lajeille ei
saanut tukea. Tämä näkyi valikoituneiden ympäristömuuttujien suuremmassa selitysasteessa passiivis-terrestristen kohdalla (taulukot 6–7). Grönroos ym. (2013) saivat omassa tutkimuksessaan täysin päinvastaisia tuloksia ja syyn esittäminen varmuudella nyt havaitulle
ilmiölle on vaikeaa. Yksi mahdollinen selitys voi piillä tutkimusalueen koossa, mikä oli
tällä kertaa selvästi laajempi ja useampia pisteitä käsittävä kuin Grönroosin ym. (2013)
samalta alueelta aiemmin laaditussa työssä. Paikkojen välisten etäisyyksien kasvaessa tarpeeksi suuriksi myös näiden lajien kyky jäljittää ympäristöoloiltaan niille optimaalisia
paikkoja voi heikentyä. Toinen mahdollinen selitys on se, että jotkin suuremman mittakaavan muuttujat, esimerkiksi rantavyöhykkeen kasvillisuus olisivat osin tärkeämpiä kuin nyt
mukana olleet paikalliset ympäristötekijät. Toisaalta myös ilmasto-olojen vuosittainen
vaihtelu tulee ottaa huomioon. Subarktisella alueella sääolot voivat vaihdella keväisin hyvin paljon ja näin vaikuttaa lajien esiintymiseen ja runsauteen.
Ruumiinkooltaan pienempien lajien yhteisöille spatiaalisen sijainnin havaittiin olevan jokseenkin tärkeämpi (pl. pienin 0–0,25 cm lajiryhmä). Kaikkein isoimpien lajien kohdalla korrelaatiota maantieteellisten etäisyyksien kanssa ei havaittu lainkaan tai riippuvuussuhde saattoi olla jopa negatiivinen (taulukot 6–7). Pienien lajien keskimäärin lyhyempien levintäetäisyyksien takia niiden yhteisörakenteen vaihtelun odotettiin olevan
enemmän riippuvainen etäisyyksistä paikkojen välillä. Suuremmilla lajeilla tämän etäisyysperusteisen rajoitteen ei pitänyt olla niin tärkeässä osassa, koska niiden suurempina
lajeina oletetaan kykenevän siirtymään pitempiä matkoja ja siten asettumaan uusille alueille mikäli ympäristöolot sen vain sallivat. Samansuuntaisia tuloksia leviämiskyvyn merkityksestä ovat aiemmin saaneet mm. Astorga ym. (2012). Myös ympäristömatriisien korrelointi eri kokoluokkamatriisien kanssa tuki tätä. Ympäristötekijät selittivät selkeästi enemmän suurimpien (pl. 2–4 cm) ryhmien vaihtelua kuin kaikkein pienimpien lajien yhteisöjä.
Vallitsevan teorian mukaan metayhteisöjen koostumus johtuu sekä paikallisista ympäristötekijöistä ja alueellisista prosesseista (Leibold ym. 2004). Näiden kahden suhteellinen osuus yhteisöjen rakentumisessa eritoten virtavesiympäristöjen pohjaeläinyhteisöissä
on kuitenkin pysynyt arvoituksena. Mantelin testin perusteella molemmat, ympäristötekijät
ja alueelliset prosessit selittivät tutkimusalueen yhteisöjen vaihtelua. Tulokset ovat saman-
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suuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa, joissa tukea on löydetty niin alueellisten tekijöiden (Thompson ja Townsend 2006; Brown ja Swan 2010) huomattavasta merkityksestä,
kuin myös ympäristötekijöiden suhteellisesti vahvemmasta osasta yhteisöjen rakentumisessa (esim. Heino ja Mykrä 2008; Hajek ym. 2011: 1688). Alueellisten tekijöiden merkityksen on todettu muuttuvan mm. lajien leviämiskyvyn (Thompson ja Townsend 2006; Heino
2013: 351–352) ja tutkimusalueen koon mukaan (Mykrä ym. 2007: 152–153).
Tulosten mukaan metayhteisöjen rakentumiseen alueella vaikuttaisi enemmän lajierottelu eli abioottiset tekijät määrittäisivät enemmän yhteisöjen koostumusta. Kuitenkin
lajiston jakaminen leviämistavan mukaisiin ryhmiin paljasti suuria eroja. Lajierottelu näytti
olevan pääosassa erityisesti aktiivis-terrestristen ja leviämiskyvyltään parempien lajien
kohdalla. Tämä puhuisi sen puolesta, että ne kykenevät jäljittämään ympäristön vaihtelua
ja siten valitsemaan niiden kannalta parhaimmat elinympäristöt. Aiemmin mm. Heino ja
Mykrä (2008) ovat saaneet vastaavanlaisia tuloksia tutkiessaan aktiivis-terrestristen ryhmään kuuluvien lajien yhteisöjen rakenteeseen vaikuttavia tekijöitä. Sen sijaan passiivisterrestriset lajit osoittivat ympäristötekijöiden lisäksi olevan riippuvaisia myös alueellisesta
sijainnista. Grönroos ym. (2013: 11) toivat kuitenkin omassa työssään esille, että spatiaalinen signaali kyseisen ryhmän kohdalla voi johtua massavaikutuksista eli lajien erityisen
voimakkaasta levinnästä ympäristöoloiltaan optimaalisilta alueilta suboptimaalisille aluille.
Tiettynä aikana voimakkaasti tapahtuva levintä voisi häivyttää ympäristötekijöiden suhteellista vaikutusta lajiston koostumisen suhteen. Brown ja Swan (2010: 576–577) saivat
omassa tutkimuksessaan viitteitä massavaikutusten läsnäolosta suurempien uomien kohdalla, missä esimerkiksi uomaverkoston asymmetrinen luonne latvavesistä alaspäin edetessä
voi lisätä lajien määrää ja moninaisuutta jollain paikalla. Tässä tutkimuksessa mukana olleiden purojen kohdalla ilmiön voimakkuus voi kuitenkin olla vähäisempää.
Ympäristötekijöiden selvältä vaikuttavasta roolista huolimatta myös neutraaliteoria
pitää huomioida tulosten tulkinnassa. Neutraaliteorian mukaan yhteisöjen samankaltaisuus
laskee niiden välisen etäisyyden samaan aikaan kasvaessa lisäten spatiaalisten prosessien
merkitystä (Hubbel 2001). Heikommin leviävillä lajeilla ilmiön tulisi näkyä vielä selvemmin. Aiemmin mm. Thompson ja Townsend (2006) ovat löytäneet saman luokan mittakaavan tutkimuksessaan tukea neutraaliteorian vaikutuksesta β-diversiteetin vaihteluun, kun
taas Brown ja Swan (2010) havaitsivat pienten latvavesien kohdalla yhteisörakenteen rakentuvan enemmän ympäristötekijöiden varaan. Hajontakuvioiden perusteella näin näytti
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olevankin, koska oletetulta leviämiskyvyltään heikompien yhteisöjen erilaisuus kasvoi
spatiaalisen etäisyyden kasvaessa, mutta selvää oli myös yhteisöjen erilaisuuden kasvu
ympäristön muuttuessa (kuva 16; liitteet 6–9). Tulosten perusteella näyttää selvältä, että
nämä molemmat prosessit vaikuttavat tahoillaan eikä kumpaakaan voi tulosten tulkinnassa
sivuuttaa. Thompson ja Townsend (2006) alleviivaavatkin, että tämän kaltaisissa tutkimuksissa tulisi ottaa tasapuolisesti huomioon monen eri suuntauksen näkökulmat entistä parempien tutkimustulosten saavuttamiseksi.
8.2. Ympäristötekijöiden vaikutus
Tässä työssä saavutetut tutkimustulokset tukevat aiemmin saatuja tietoja pohjaeläinten
esiintymiseen eniten vaikuttavista ympäristötekijöistä, sillä tärkeimmät paikallismuuttujat
liittyivät vahvasti koskialueiden virtausoloihin sekä pohjan ja veden laatuun (taulukko 4).
Näiden tekijöiden merkityksellisyys on tunnustettu monessa yhteydessä niin eri lajien menestymiselle (Hynes 1970; Giller ja Malmqvist 1998: 30) kuin myös pohjaeläinyhteisöjen
paikalliselle koostumukselle (esim. Malmqvist ja Mäki 1994; Malmqvist ja Hofsten 2000;
Heino ym. 2007). Pohjan habitaattia kuvailevista tekijöistä erityisesti sammalpeitteen merkitys korostui sen valikoituessa jokaiseen lajiryhmään yhtenä eniten yhteisömatriisien
kanssa korreloivista muuttujista. Tulos ei toisaalta ole suuri yllätys, koska sammaleen merkitys pohjaeläimille on todettu monessa yhteydessä ja useissa alan perusteoksissa. Sammalpeitteeseen eliöt voivat kiinnittyä, paeta kovia virtaamia ja toisaalta ne toimivat epäsuorana ravintolähteenä eliöille (Giller ja Malmqvist 1998: 42). Myös Hynes (1970: 209) on
todennut että sammaleen peittämällä pohjalla lajien esiintyminen ja monimuotoisuus voi
olla jopa 15 kertaa runsaampaa kuin paljaalla kivipohjalla. Näin ollen sammalpeitteen runsaus – tai sen puute voi määrittää monien lajien esiintyvyyttä ja täten vaikuttaa yhtenä
huomattavana tekijänä lajikoostumuksen vaihteluun tutkimuspaikkojen välillä.
Muista pohjaeläinten habitaattiin suoraan vaikuttavista tekijöistä esille nousivat erityisesti kivikko- (raekoko: 64–256 mm.), lohkareikko- (256–1024 mm.) ja soramuuttujan
(2–16 mm.) korrelointi yhteisömatriisien kanssa (taulukko 4). Koskiympäristöille on tyypillistä raekoon vaihtelu ja monipuolisuus ja tällä on myös usein merkitystä eri eliöiden
menestymiselle (kuva 17). Erityisesti suurempien kivikokojen läsnäolo kertoo pohjan stabiiliudesta, mikä on selvä etu verrattuna esim. hiekkaiseen pohjaan missä virtaukset pääsevät aktiivisemmin liikuttamaan sekä ravinteita että eliöitä (Giller ja Malmqvist 1998: 43).
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Lajiston monipuolisuus on usein runsaimmillaan kooltaan vaihtelevan aineksen alueilla.
Isompien lohkareiden ja paljaan kalliopinnan alueilla lajirunsaus puolestaan alenee
(Minshall 1984). Myös pohja-aineksen heterogeenisuus lisää lajiston monipuolisuutta.
Mielenkiintoinen yksityiskohta tuloksissa oli 1–2 ja 2–4 cm: n luokkien kohdalla, missä
sora ja osin myös hiekkamuuttuja näyttivät selittävän osin aineiston vaihtelua. Näihin
luokkiin kuuluu useita sellaisia taksoneita, joiden elinympäristövaatimukset pohjamateriaalin suhteen tiedetään suhteellisen tarkasti. Tällaisia ovat mm. vesiperhosten (Trichoptera)
lahkoon kuuluvat lajit, joiden elinkiertoon kuuluu eräänlaisen suojaputken rakentaminen
raekooltaan n. 0,05–3 mm: n mineraaliaineksesta (Hynes 1970: 206–215).

Kuva 17. Vasemmalla sammaleista pohjan alaa ja oikealla partikkelikooltaan vaihtelevaa
kiviainesta. Pohjaeläinten lajidiversiteetti ja yksilömäärät vaihtelevat huomattavasti pohjan
ominaisuuksien mukaan (Hynes 1970; Minshall 1984); kuvat vasemmalta: Laura Tokola ja
Olli-Matti Kärnä 12.-13.6. 2012).

Vesikemiallisista muuttujista eritoten kokonaistypellä vaikutti olevan merkitystä yhteisöjen
rakenteeseen. Heinon ym. (2003) tutkimuksessa havaittiin sama piirre Tenojoen alueelta.
Tässä tutkimuksessa mukana olleiden vesistöjen typen määrä vaihteli välillä 62–260 µg/l,
mikä indikoi olosuhteiltaan karuja vesistöjä. Petersonin ym. (1993: 664–666) mukaan esimerkiksi tämän kaltaisissa olosuhteissa niukkakin ravinteiden nousu voi lisätä vesistön
tuottavuutta ja tätä kautta vaikuttaa positiivisesti lajiston monipuolisuuteen. Vastaavasti
vedenlaatumuuttujista pH: n sijoittuminen muutaman lajiryhmän kohdalla osaksi eniten
korreloivia muuttujayhdistelmiä on pieni yllätys. Veden liiallisen happamuuden on kyllä
todettu useilla alueilla vaikuttavan negatiivisesti pohjaeläinyhteisöihin (Townsend ym.
1983), mutta ihmistoiminnaltaan vähäisellä Tenon alueella, missä pH arvot vaihtelevat
vähän keskiarvojen ollessa lähellä neutraalia tämä on jokseenkin yllättävä tulos. Happamuuden vaihtelu ja sen merkitys yhteisöille voi liittyä muihin pH: n taustalla vaikuttaviin
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seikkoihin (Otto ja Svensson 1983). Alhaisempi pH saattaa kertoa ravinto-oloiltaan heikommasta elinympäristöstä, mikä voi erityisesti karujen subarktisten purojen kohdalla tarkoittaa heikentynyttä ravinteiden määrää ja saatavuutta. Yhteisörakenteen vaihtelu voi johtua myös yksittäisistä runsaslukuisina esiintyvistä lajeista, jotka reagoivat voimakkaammin
pH: n muutoksiin. Esimerkiksi koskikorentojen (Plecoptera) yhteisörakenteen on todettu
riippuvan happamuudesta (Petrin ym. 2007), mikä saattaa selittää myös tässä työssä havaitun korrelaation runsausperusteisen (Bray-Curtis) 1–2 cm luokan ja pH: n välillä.
Tulosten mukaan uoman hydromorfologisilla tekijöillä näytti olevan oma osansa yhteisöjen rakenteen säätelyssä. Erityisesti tämä ilmeni binääristen yhteisömatriisien kohdalla
(taulukko 4: b). Jokijatkumohypoteesin mukaan laji- ja yksilömäärä kasvaa 1–2 luokan
uomista aina 6 luokan uomiin asti, minkä jälkeen määrät kääntyvät laskuun (Vannote ym.
1980). Tutkimuksissa, joiden aineisto on kerätty ainoastaan kokoluokaltaan pienemmistä
uomista, on myös havaittu lajirunsauden nousu uoman koon kasvaessa (Malmqvist ja Mäki
1994: 13–14). Saadut tulokset tukivat ainakin osittain tätä, sillä uoman leveys- ja syvyysmuuttujat sijoittuivat vaihtelevasti eri yhteisömatriisien vaihtelua selittäviin muuttujaryhmiin. Uoman koon kasvaessa myös sen muiden piirteiden kuten pohjarakenteen heterogeenisuus kohentuu monipuolistaen samaan aikaan eliöiden habitaatteja ja vaikuttaen näin
positiivisesti pohjaeläinyhteisöihin. Tenon alueella, missä tutkitut vesistöt olivat suurimmaksi osaksi pienikokoisia, pienetkin erot paikkojen välillä selittävät osaltaan eroja yhteisöjen rakenteiden välillä. Huomattavaa oli kuitenkin se, että selvästi suurimpien uomien
kohdalla lajiston runsastumista ei tapahtunut siinä määrin kuin voisi ehkä olettaa. Tämä
näkyi tutkimuksen leveimmän eli Nilijoen vähälukuisessa lajistossa (18 kpl), mikä oli selvästi vähemmän kuin tutkimuspaikoilla keskimäärin. Tämä voi johtua esimerkiksi suuremmista virtaamista, mutta myös näytteenoton kattavuuden eroista uomien välillä. Kapeampien purojen näytteenotto on usein helpompaa ja kattavampaa verrattuna suurempiin
ja vuolaammin virtaaviin jokiin, missä vaikeammat olosuhteet näytteenoton kannalta voivat aiheuttaa tuloksiin jonkin asteista vääristyneisyyttä.
8.3. Maanyli-, vesireitti- ja optimaalisten etäisyyksien merkitys
Huolimatta ympäristötekijöiden vahvemmasta roolista β-diversiteetin säätelyssä myös spatiaalisella sijainnilla näytti olevan merkitystä yhteisöjen koostumukselle. Tämä ilmeni yhteisömatriisien ja eri tavoin mitattujen maantieteellisten etäisyysmatriisien keskinäisen
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korrelaation perusteella (taulukot 6–7). Ympäristövaikutusten kontrolloinnin jälkeenkin
jokaisella etäisyystyypillä näytti olevan ainakin jonkin asteista merkitystä vähintään yhdelle tarkasteltavana olleelle lajiryhmälle. Sen sijaan lajiryhmien välillä oli huomattavaa vaihtelua sen suhteen miten niiden yhteisöt suhtautuivat mitattuihin etäisyyksiin paikkojen välillä. Huomattavaa oli, että korrelaation voimakkuus ja tilastollinen merkitsevyys muuttui
käytettävänä olleen laji-indeksin mukaan. Indeksien välistä ”paremmuutta” tässä mielessä
oli kuitenkin vaikea määrittää, sillä osa etäisyyksistä selitti paremmin lajien runsauteen
perustuvan matriisien (Bray-Curtis) vaihtelua kun taas joidenkin lajiryhmien kohdalla binääriset (Sørensen) matriisit toimivat paremmin. Vesireittimatriisi osoitti korrelaatiota usean eri lajiryhmän kanssa. Suorat maanylietäisyydet näyttivät myös korreloivan osittain
samojen lajiryhmien kohdalla, mutta niiden merkitys yhteisöjen koostumukselle oli huomattavasti alhaisempi.
Virtavesissä esiintyvien eliöiden liike voi tapahtua pääasiassa uomaverkostoa seuraten tai verkoston ulkopuolelle eli oikaisten lateraalisesti maan yli erillisten uomien välillä.
Suurimmalle osalle hyönteislajeista uomissa tapahtuva liike on ensisijainen menetelmä,
mutta erityisesti monet aikuiset hyönteiset levittäytyvät lentäen myös uomien ulkopuolelle
(Bilton ym. 2001; Landeiro ym. 2012; kuva 18). Tässä suhteessa tulokset tukivat yleistä
teoriaa uomaverkostojen tärkeydestä lajien pääasiallisina leviämisreitteinä (Bilton 2001:
Petersen ym. 2004: Rouquette 2013: 1436) ja myös siis osittain maanylietäisyyksien merkityksestä joissakin tapauksissa (Maloney ja Munguia 2011: 292). Eri etäisyysmittojen
välille saatiin myös kohtuullisia eroja niiden selityskyvyn suhteen. Täytyy kuitenkin huomata, että kaikkien ryhmien kohdalla korrelaatiota maantieteellisten etäisyyksien kanssa ei
ilmennyt lainkaan tai se oli jopa lievästi negatiivista.
Spatiaalisten etäisyyksien merkitys yhteisöjen koostumuksen säätelyssä riippuu paljon muun muassa tutkimuspisteiden sijainnista. Tässä työssä kaikki tutkimuspisteet sijaitsivat erillisten purojen varrella, mistä johtuen vesiväyliin mahdollisina dispersaalireitteinä
sisältyi myös pitkiä osuuksia huomattavasti suurempia jokialueita ja kokonaisia järviä
(esim. Kevo- ja Pulmankijärvi). Suuret vesistöt voivat rajoittaa tai jopa estää latvavesissä
esiintyvien lajien levintää paikkojen välillä (Heino ja Mykrä 2008: 617). Mahdollisesti
tämän takia vesireittien merkitys ei päässyt nousemaan havaittua suuremmaksi. Runsaampi
tutkimuspisteiden määrä ja erityisesti niiden sijoittaminen enemmän samojen purojen varrelle (latva-alueet – jokien suut) olisi saattanut lisätä vesireittien ja optimaalisten reittien
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merkitystä suhteessa maanylietäisyyksiin. Valuma-alueen kasvillisuudella ja maankäyttömuodoilla on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa olevan rajoittavaa vaikutusta eri hyönteislajien leviämiseen paikkojen välillä. Petersenin ym. (2004) mukaan kasvillisuus voi
toimia merkittävänä rajoitteena yksittäisten lajien liikkeelle vesistöjen välillä. Kuitenkaan
subarktisella alueella, missä kasvillisuus koostuu lähinnä tunturikoivikoista ja paikoin jokilaaksoissa kasvavista mäntymetsistä, ei kasvillisuudella pitäisi olla niin suurta merkitystä.
Rouquetten ym. (2013) tutkimuksessa havaittiin vesireittietäisyyksien selvä korrelointi
yhteisöjen vaihtelun kanssa. Heidän tutkimuksensa sijoittui kuitenkin Iso-Britanniaan vahvasti urbanisoituneelle alueelle, missä jokiuomat rantavyöhykkeineen erottuivat selvästi
luonnollisempina väylinä ja näin potentiaalisina leviämisreitteinä eliöiden kannalta. Tenojoen alueella tällaista rakennetun ympäristön rajoittavaa vaikutusta ei esiinny, mutta sen
sijaan suuret korkeuserot ja monin paikoin jyrkkäpiirteiset jokilaaksot voivat toimia yksilöiden liikettä ohjaavina geomorfologisina esteinä.

Kuva 18. Nilijoki Karigasnimen pohjoispuolella. Virtavesiympäristöissä pohjaeläinten leviäminen tapahtuu ensisijaisesti uomien välityksellä (Bilton 2001). Maaston kasvillisuudella ja
topografisilla tekijöillä on vaikutusta sille kuinka hyvin liikettä uomien ulkopuolelle voi tapahtua (Petersen ym. 2004; kuva: Olli-Matti Kärnä 14.6.2012).

Huolimatta siitä, että topografian vaihtelu lisää maaston kompleksisuutta ja luo samalla
etenemiskustannuksiltaan eriarvoisia reittejä, tässä työssä käytettyjen optimaalisten etäisyysmittojen vaikutus jäi ristiriitaiseksi. Optimaalisista reiteistä ensimmäinen (km) selitti
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poikkeuksetta heikommin yhteisöjen vaihtelua kuin maanyli- tai vesireittietäisyydet. Itse
asiassa korrelointi oli hyvin lähellä maanylietäisyyksien vastaavia. Osaselitys voi olla optimointiprosessin ongelmissa. Reittien perusteena käytetty rinteiden kaltevuus kustannustekijänä nimenomaan hyönteisten leviämisen kannalta oli vaikea määrittää, sillä aikaisempaa vertailevaa tutkimusta aihepiirin tiimoilta ei löytynyt. Tämän takia metodit pyrittiin
pitämään tarpeeksi yksinkertaisina, eikä rinteiden kaltevuuden rinnalle otettu muita kustannustekijöitä, kuten esimerkiksi eri maankäyttöluokkia (Walker ym. 2007). Optimaalisten reittien määrittelyä ja käyttöä yhteisöekologisissa tutkimuksissa edistäisi tieto siitä,
kuinka esimerkiksi lentävät lajit tai lajiryhmät keskimäärin suhtautuvat maaston vaihteleviin muotoihin ja maankäyttöluokkiin (Broquet ym. 2006: 887–888). Pohjaeläimistä näin
tarkkaa tietoa ei juuri ole saatavilla joitain yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta (Petersen ym. 2004). Toisekseen tarkasteltavilla lajeilla tulisi olla ennalta opittua tietoa maanpinnan muodoista, jotta ne voisivat hyödyntää tehokkaasti näitä vähimmän kustannuksen
reittejä terrestrisen ympäristön kautta (Baguette ja Van Dyck 2007). Tämä korostuu tutkimusalueen koon kasvaessa. Myös tämä on hyvin epätodennäköistä lyhytikäisillä hyönteisillä ja muilla pohjaeläimillä, joilla liike on enemmän sattumanvaraista. Ongelmista huolimatta optimaalisten reittien määrityksellä saattaisi olla potentiaalia pohjaeläinten βdiversiteetin selittämisessä. Tämän todisti osaltaan verrokkiaineistona mukaan otettu kumulatiivisen kustannustiedon sisältävä matriisi, joka korreloi erityisesti leviämiskyvyltään
heikoimpien yhteisömatriisien kanssa. Sen tulkintaa heikensi kuitenkin aineiston tietty epätarkkuus ja vertailtavuuden hankaluus verrattuna planaarisen tiedon sisältäneisiin aineistoihin. Kumulatiivisen aineiston ylitulkintaa tässä yhteydessä on siksi tarpeen välttää, mutta
kuitenkin muistaa samantyyppisen informaation tarjoamat uudet näkökulmat tuleville tutkimuksille.
8.4. Virhelähteitä
Selkeistä tuloksista huolimatta on joitain seikkoja, mitkä on hyvä vielä huomioida. Ensinnäkin luonnontilaiset virtavedet ovat dynaamisia, jatkuvasti muuttuvia ympäristöjä, missä
erilaiset häiriöt eliöiden kannalta ovat yleisiä ja epäsäännöllisesti toistuvia. Tällaisia ovat
esimerkiksi kuivuudet, tulvakaudet, sedimenttipulssit rantojen sortumisen seurauksena ja
vesistöjen jäätyminen (Allan ja Castillo 2007: 242–243). Subarktisen alueen puroissa talvija kevätaikaiset olot ovat toisinaan huomattavan ankarat pohjaeläinten kannalta. Tämän
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seurauksena yhteisöjen diversiteetti saattaa muuttua keskimääräisestä tilanteesta. Seurauksena voi olla tilanne missä yhteisöjen vaihtelu ei ole selitettävissä millään mitatulla ympäristömuuttujalla tai niiden yhdistelmillä (Heino ja Mykrä 2008: 620). Näin ollen selitysaste
yhteisöjen vaihtelulle ei nousisi tässäkään tutkimuksessa havaittua korkeammalle.
Jokien pohjaeläinyhteisöt vaihtelevat paitsi alueellisesti myös ajallisesti. Nopea kehitys toukasta aikuiseksi ja erilaisten habitaattien suosiminen eri vaiheissa mahdollistaa lajien esiintymisessä myös temporaalista vaihtelua. Eri tekijöiden rooli yhteisöjen rakentumisessa olisi siten myös ajasta riippuvaista (Brown ja Swan 2010: 579). Boreaalisten ja
subarktisten alueiden tutkimuksissa näytteenottoajankohdaksi on vakiintunut kevät tai syksy, jolloin yhteisöt näyttäytyvät keskimäärin runsaimpana ja stabiileimpana. Joka tapauksessa yhteen ajankohtaan perustuvaa otosta ei voida pitää täysin luotettavana vaan esimerkiksi peräkkäisinä vuosina kerättävä aineisto voisi tuoda lisätietoa yhteisöjen rakentumiseen vaikuttavista seikoista.
Lopuksi on myös tuotava esille ongelmat liittyen lajiaineiston luokitteluun. Lajiston
ryhmittely leviämistavan ja -kyvyn mukaisiin ryhmiin ei ole aina suoraviivaista. Selvin
esimerkki tästä on tässäkin työssä käytetty jako aktiivis-terrestrisiin ja passiivis-terrestrisiin
– ryhmiin. Aineistossa runsaina esiintyvät sääsket päätettiin luokitella pienikokoisempina
ja keskimäärin heikommin lentävinä lajeina passiivis-terrestrisiksi muun muassa Heinon
(2013) ja Grönroosin ym. (2013) töiden perusteella. Toisaalta De Bien ym. (2012: 741)
työssä sääsket luokiteltiin aktiivisiksi, koska heidän aineistossaan oli mukana vielä sääskiä
huonommin leviäviä lajeja, kuten vesikirput (Cladocera).
Lajiston luokittelu maksimikoon mukaisiin ryhmiin aiheutti myös joitakin ongelmia
tulosten tulkinnassa. Luokissa 0–0,25 cm, 0,25–0,50 cm ja 2–4 cm oli selvästi vähemmän
lajeja ja yksilöitä muihin ryhmiin verrattuna. Lisäksi ryhmiin kuuluvien lajien esiintyminen
tutkimuspaikoilla oli hyvin vaihtelevaa. Esimerkiksi 0–0,25 cm ryhmän edustus saattoi
koostua jollain paikalla yhdestä ainoasta lajista, kun taas toisessa paikassa esiintyi jotain
toista lajia. Tämä aiheuttaa sen, että lajiryhmän yhteisörakenne paikkojen välillä voi olla
täysin erilainen johtuen vain kahden eri lajin kahdesta eri yksilöstä. Ilmiö voi osaltaan selittää myös sen, miksi pienimpien lajien yhteisöjen erilaisuus spatiaalisen etäisyyden kasvaessa ei kasvanut siinä määrin mitä 0,50–1 cm yhteisöjen välillä (liitteet 8–9). Jatkossa
lajiston luokittelu yksinkertaisesti suuri- ja pienikokoisiin taksoneihin voisi tuottaa tasaisempia ja helpommin tulkittavia tuloksia.
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9. Yhteenveto ja johtopäätökset
Tämän työn tarkoituksena oli tutkia eri mittakaavan prosessien suhteellista vaikutusta pohjaeläinyhteisöjen muodostumiseen pienten subarktisten virtavesien alueella. Tavoitteena oli
selvittää, missä määrin pohjaeläinyhteisöjen vaihteluun Tenojoen alueella vaikuttavat paikalliset ympäristöolosuhteet, paikallisyhteisöjen väliset etäisyydet ja toisaalta lajien erilaiset levittäytymisominaisuudet. Selittäviksi ympäristömuuttujiksi mukaan otettiin aiemmissa tutkimuksissa tärkeiksi osoitetut muuttujat aina uoman hydromorfologisista piirteistä
veden kemiallisia ominaisuuksia kuvaaviin parametreihin. Tutkimuspaikkojen spatiaalista
sijaintia kuvattiin mittaamalla paikkojen väliset etäisyydet kolmella toisistaan poikkeavalla
tavalla. Nämä olivat maanyli-, vesireitti- ja optimaaliset etäisyydet. Paikallisten ja alueellisten tekijöiden suhteellista roolia yhteisöjen rakentumiseen tutkittiin etäisyysperusteisen
Mantelin testin avulla. Lajien erilaisten leviämisominaisuuksien vaikutusta selvitettiin jakamalla tutkimuspaikoilta havaittu lajisto eri ryhmiin niiden leviämistavan- ja kyvyn mukaan, minkä jälkeen analyysit tehtiin jokaiselle ryhmälle erikseen.
Saatujen tulosten mukaan paikalliset tekijät määräisivät suurimmalta osin yhteisöjen
vaihtelua paikkojen välillä. Tulokset ovat linjassa useiden muiden samoja kysymyksiä tarkastelleiden tutkimusten kanssa, joiden mukaan pohjaeläinten paikallisyhteisöjen rakentumiseen pienissä virtavesissä vaikuttaisivat enemmän paikalliset ympäristöolosuhteet (Heino ja Mykrä 2008; Brown ja Swan 2010; Heino 2012). Erityisesti sammalpeite, veden kemiallinen laatu ja uoman hydromorfologiset ominaisuudet erottautuivat tärkeinä yhteisöjen
vaihtelua selittävinä tekijöinä. Tuloksissa huomioitavaa olivat kuitenkin suhteellisen alhaiset selitysasteet, mikä näkyi erityisen hyvin tarkasteltaessa yhteisöjä leviämiskyvyn mukaisissa ryhmissä. Tämä siis siitä huolimatta, että mukaan otettiin yleisesti virtavesissä tärkeimmiksi tiedetyt pohjaeläimistöön vaikuttavat paikallistekijät (Hynes 1970; Minshall
1984; Malmqvist ja Mäki 1994).
Alueellisten tekijöiden, eli paikkojen välisten etäisyyksien huomioiminen ei tässä yhteydessä kohentanut mainittavasti kokonaistuloksia. Pelkkien ympäristötekijöiden alhaisista korrelaatioista lajiryhmien kanssa voidaan kuitenkin päätellä, että myös muilla eri mittakaavan tekijöillä on oma merkityksensä sille, millainen yhteisö jollain paikalla vallitsee.
Tässä suhteessa laajemmat kokonaisilla valuma-alueilla ilmenevät tapahtumat, kuten lajien
levintä, täytyy pitää mielessä. Vaikka alueellisten prosessien rooli jäi tässä työssä marginaaliseksi, saatiin niiden vaikutuksesta joitain viitteitä. Yhtenä selvänä todisteena tästä oli
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tulosten kontekstiriippuvuus. Esimerkiksi leviämistavaltaan erilaiset ryhmät (aktiivisterrestriset ja passiivis-terrestriset) reagoivat selvästi eri tavalla maantieteellisiin etäisyyksiin paikkojen välillä. Passiivis-terrestristen yhteisöjen rakenteeseen vaikutti ympäristötekijöiden lisäksi maantieteellinen etäisyys paikkojen välillä, mikä indikoisi niiden rajoittuneisuutta levinnän suhteen. Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös leviämiskyvyltään erilaisten ryhmien kohdalla, jossa osa pienempien lajien yhteisöistä oli enemmän sijainnista riippuvaisia, kun taas suurempien lajien kohdalla tätä korrelointia ei juuri ilmennyt.
Käytetyistä etäisyysmitoista käyttökelpoisin oli vesireitit, kun taas maanylietäisyyksien ja optimaalisten reittien merkitys jäi vähäisemmäksi. Tämä on ymmärrettävää, koska
jo pitkään on tiedetty vesireittien merkitys luonnollisena leviämisreittinä eri lajeille (esim.
Hynes 1970: 256–270; Wetzel 1975: 713). On myös selvää, että tutkimusasetelmasta ja
Tenojoen laakson erityispiirteistä johtuen spatiaalisten tekijöiden merkitys saattoi osin jäädä pimentoon. Tulevaisuudessa tutkimuspisteiden erilaisella sijoittamisella enemmän samojen uomien varrelle voitaneen saada vahvempia merkkejä myös eri levintäreittien merkityksestä yhteisöjen rakenteelle. Työssä kokeillun, etenemiskustannuksiltaan vähäisimpien eli optimaalisten reittien merkitys jäi vähäiseksi, mikä voi johtua muun muassa optimointikriteerien määrityksen vaikeudesta juuri pohjaeläimiä silmällä pitäen. Tutkimusaihe
on kuitenkin suhteellisen tuore ja tulevaisuudessa entistä monipuolisemmin ekologista tietämystä ja paikkatietomenetelmiä yhdistämällä voitaneen saada hedelmällisiä tuloksia yhteisöjen rakentumiseen vaikuttavista tekijöistä. Verrokkiaineistona mukana olleen kumulatiivisen aineiston korrelaatio tiettyjen lajiryhmien kanssa antoi joitain viitteitä näiden tarkemmilla kriteereillä määritettävien reittien merkityksestä.
Muiden eliöryhmien kohdalla on osoitettu, että erilaisten kustannuskriteerien avulla
määritettävät levintäreitit selittävät paremmin lajien geneettistä vaihtelua, kuin suorat reitit
(Broquet 2006). Tämä todistaa osaltaan optimointimenetelmien käyttökelpoisuutta ainakin
joidenkin eliöyhteisöjen tarkastelun suhteen. Tulevaisuudessa entistä tarkemmin luonnonmaantieteellisiä oloja mallintamalla levintäreittien näkökulmasta voidaan tarjota lisätietoa
myös tälle yhteisöekologiselle tieteen alalle. Näin voitaisiin parhaassa tapauksessa saada
lisätietoa siitä, missä määrin lajien esiintyminen jollain paikalla on riippuvaista levintään ja
maastonpiirteisiin liittyvistä tekijöistä eikä pelkästään ympäristöoloista. Eri menetelmien
yhdistelmät palvelisivat osaltaan myös biomonitorointia ja vesistökunnostusten onnistumisen arviointia bioindikaattorilajien osalta.
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Liitteet
LIITE 1. Tutkimuspaikat puro- ja jokiuomien mukaan nimettyinä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Váddejohka
Vuopmeveadji
Ruvvašája
Suolusjoki
Guottoveaijohka
Ylä-Kuolna
Guoldnájohka
Lásseválvuája dahjege
Mukkurasoja
Palkasjoki
Kamiljoki
Doarrovasguoika
Kuoppaniva
Nuhppirjohka
Vuopmanjohka
Feaskker
Kaivojoki
Piesjoki
Fierranjoki
Čulloveaijohka
Sieiddejohka
Roavvejohka
Aittijoki
Nilijoki
Nuvvosjohka
Suohpajohka
Bádošjohka
Goatneljohka

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Dánsejohka
Bađđájohka
Nuorášjohka
Junttejohka
Äimäjoki
Gárnjárjohka
Njallajohka
Goahtesaijohka
Bajit Jeagelveaijohka
Olenjohka
Geassemahjohka
Jääräjoki
Gálddašjohka
Skáidejohka
Mantojärvi, nimetön puro
Badjeseavttet
Námmájohka
Mielkejohka
Kidisjoki
Rassijoki
Leaibejohka
Boaresgiettejohka
Hárátjohka
Ivvánasjohka
Vuohččojohka
Moalkejohka
Luohkkoaijohka
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LIITE 2. Ympäristömuuttujien korrelaatiokertoimet Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella.

Muuttujat
Kokonaistyppi (µ/L)
Korrelaatiokerroin
Merkitsevyys
N
Väriluku (mg Pt/L)
Korrelaatiokerroin
Merkitsevyys
N
Rauta (µg/L)
Korrelaatiokerroin
Merkitsevyys
N
Mangaani (µg/L)
Korrelaatiokerroin
Merkitsevyys
N
pH
Korrelaatiokerroin
Merkitsevyys
N
Sähkönjohtokyky (µS/cm) Korrelaatiokerroin
Merkitsevyys
N
Hiekka (%)
Korrelaatiokerroin
Merkitsevyys
N
Sora (%)
Korrelaatiokerroin
Merkitsevyys
N
Karkea sora (%)
Korrelaatiokerroin
Merkitsevyys
N
Kivi (%)
Korrelaatiokerroin
Merkitsevyys
N
Lohkare (%)
Korrelaatiokerroin
Merkitsevyys
N
Sammalpeite (%)
Korrelaatiokerroin
Merkitsevyys
N
Virtausnopeus (m/s)
Korrelaatiokerroin
Merkitsevyys
N
Syvyys (cm)
Korrelaatiokerroin
Merkitsevyys
N
Leveys (m)
Korrelaatiokerroin
Merkitsevyys
N
55

55

Väriluku (mg Pt/L)

Kokonaistyppi (µ/L)
1,000

,736**
,000
55
,762**
,000
55
,805**
,000
55
-,118
,392
55

55

,638**
,000
55
,502**
,000
55
-,018
,896
55

1,000

1,000
55
,042
,764
55
,174
,204
55
,196
,151
55
-,071
,607
55
-,124
,365
55
-,173
,206
55
,152
,269
55
,139
,311
55
,078
,571
55
,270*
,046
55
,009
,948
55

pH

55
,104
,452
55
-,108
,431
55
-,033
,811
55
,073
,598
55
-,073
,595
55
-,006
,963
55
,025
,858
55
,082
,551
55
,120
,385
55
,068
,621
55

1,000

Mangaani (µg/L)

Rauta (µg/L)

,532**
,000
55
,105
,447
55
,297*
,028
55
,100
,469
55
-,049
,720
55
,023
,866
55
-,103
,456
55
,007
,960
55
-,059
,667
55
,081
,559
55
,218
,110
55
,122
,376
55

1,000

,350**
,009
55
-,058
,674
55
-,144
,294
55
-,122
,376
55
-,167
,224
55
,228
,095
55
-,100
,465
55
,120
,382
55
,380**
,004
55
,010
,944
55
-,126
,358
55
-,037
,789
55
-,068
,624
55
,066
,635
55
-,050
,718
55
,035
,798
55
,172
,208
55
-,023
,866
55
,338*
,012
55
,144
,294
55

Hiekka (%)
1,000
55
,277*
,041
55
,134
,328
55
-,058
,673
55
-,138
,315
55
,376**
,005
55
-,210
,123
55
-,177
,197
55
-,397**
,003
55

55

55

Karkea sora (%)
,626**
,000
55

,443**
,001
55

-,777**
,000
55
-,080
,563
55
,223
,102
55
-,167
,223
55
,057
,681
55

1,000

Kivi (%)
,313*
,020
55

-,848**
,000
55
-,228
,094
55
,018
,895
55
-,103
,453
55
,199
,146
55

1,000

-,612**
,000
55
-,216
,113
55
,001
,991
55
-,007
,958
55
,131
,339
55

55

1,000

Sora (%)

Sähkönjohtokyky (µS/cm)
1,000
55
,114
,407
55
,121
,378
55
,050
,718
55
,032
,815
55
-,081
,555
55
,027
,842
55
,054
,693
55
-,023
,866
55
,098
,475
55

Lohkare (%)

1,000

55
,142
,303
55
-,108
,432
55
,199
,146
55
-,098
,476
55

Sammalpeite (%)

Virtausnopeus (m/s)

55

55

1,000

55
-,109
,429
55

,348**
,009
55

,569**
,000
55

1,000

Syvyys (cm)

-,461**
,000
55

,418**
,001
55

1,000

-,559**
,000
55

Leveys (m)

1,000

55

79

LIITE 3. Kokonaistypen, sammalpeitteen, uoman leveyden ja virtausnopeuden vaihtelu tutkimuspisteittäin (Uoma-aineisto: Maanmittauslaitos 2010).
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LIITE 4 (1/3). Havaitut pohjaeläimet maksimikoon ja dispersaalitavan mukaan luokiteltuina. Leviämistavan mukaisessa jaottelussa on käytetty Heinon (2013: 347-348)
käyttämää luokittelua. Katso myös esim. Bilton ym. 2001; Bohonak ja Jenkins 2003).
Lajiston kokoluokittelu perustuu seuraaviin lähteisiin ja asiantuntijoiden tiedonantoihin: Lillehammer 1988; Engblom 1996; Grönroos ym. 2013; Heino 2013; Ilmonen;
Paasivirta). *AcTe: aktiivis-terrestrinen, PaTe: passiivis-terrestrinen.

Taksoni
cm
Corynoneura celtica t.
Corynoneura lobata. t.
Limnophyes sp.
Pseudosmittia gracilis t.
Smittia sp.
Synorthocladius semivirens
Thienemanniella majuscula t.
Thienemanniella vittata
Constempellina brevicosta
Stempellinella brevis
Elmis aenea
Oulimnius tuberculatus
Limnius volcmari
Hydraena gracilis
Berdeniella sp.
Chelifera sp.
Wiedemannia sp.
Stegopterna trigonium
Simulium tuberosum species group
Eukiefferiella boevrensis.
Eukiefferiella brevicalcar
Eukiefferiella claripennis
Eukiefferiella devonica agg.
Eukiefferiella minor
Georthocladius luteicornis
Paracricotopus sp.
Parametriocnemus stylatus
Pseudorthocladius sp.
Rheocricotopus effusus
Rheocricotopus fuscipes
Tokunagaia sp.
Tvetenia bavarica
Tvetenia calvescens

0,0-0,25
0,0-0,25
0,0-0,25
0,0-0,25
0,0-0,25
0,0-0,25
0,0-0,25
0,0-0,25
0,0-0,25
0,0-0,25
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5
0,25-0,5

Dispersaaliryhmä*
AcTe
PaTe
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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LIITE 4 (2/3).
Taksoni
Rheotanytarsus sp.
Ephemerella aurivillii
Ephemerella mucronata
Amphinemura borealis
Amphinemura sulcicollis
Nemoura sp.
Nemurella pictetii
Micrasema gelidum
Helodon ferrugineus
Prosimulium macropyga species
group
Prosimulium hirtipes
Metacnephia bilineata
Simulium vernum species group
Simulium ornatum species group
Simulium monticola
Simulium murmanum
Pentaneurella. katterjokki
Rheopelopia. sp.
Thienemannimyia. sp.
Trissopelopia longimana
Potthastia gaedii
Potthastia longimanus
Brillia bifida
Cardiocladius capucinus
Cardiocladius fuscus
Cricotopus sp.
Nanocladius rectinervis
Orthocladius Eudact. olivaceus. t.
Orthocladius. Euorth. rivicola
Orthocladius Euorth. rivulorum
Orthocladius Euorth. saxosus
Orthocladius Mesorth frigidus
Orthocladius Orth. excavatus t.
Orthocladius Orth. rhyacobius agg.
Orthocladius Orth. wetterensis
Orthocladius Symp lignicola
Paratrichocladius rufiventris

cm
0,25-0,5
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1

Dispersaaliryhmä*
AcTe
PaTe
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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LIITE 4 (3/3).
Taksoni
cm
Paratrichocladius skirwithensis
Psectrocladius limbatellus agg.
Tvetenia discoloripes
Micropsectra atrofasciata agg.
Micropsectra notescens
Bezzia
Molophilus sp.
Clinocera sp.
Diamesa bertrami
Diamesa insignipes
Diamesa incallida
Baetis muticus
Baetis niger/digitatus
Baetis rhodani
Ameletus inopinatus
Heptagenia dalecarlica
Leptophlebidae sp.
Isoperla difformis
Siphonoperla burmeisteri
Protonemura sp.
Brachyptera risi
Leuctra nigra
Leuctra digitatus/hippopus
Agabus sp.
Philopotamus montanus
Apatania muliebris
Eloeophila sp.
Atherix ibis
Dicranota sp.
Arctopsyche ladogensis
Diura nanseni
Rhyacophila nubila.
Halesus sp.
Plectrocnemia conspersa
Potamophylax cingulatus/latipennis
Potamophylax rotundipennis
Hydropsyche saxonica

0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4

Dispersaaliryhmä*
AcTe
PaTe
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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LIITE 5. Pohjaeläinyksilöiden prosentuaalinen jakaantumien eri kokoluokkiin. Pystyakselilla tutkimuspisteet.
55
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
0-0.25 cm

0.25-0.50 cm

0.50-1 cm

1-2 cm

2-4 cm
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LIITE 6. Yhteisöjen erilaisuus suhteessa suoraan maanylietäisyyteen ja ympäristölliseen (euklidinen) etäisyyteen paikkaparien välillä.
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LIITE 7. Aktiivis-terrestristen (AcTe) ja passiivis-terrestristen (PaTe) yhteisöjen erilaisuus suhteessa suoraan maanylietäisyyteen ja ympäristölliseen (euklidinen) etäisyyteen paikkaparien välillä. Yhteisöjen erilaisuusaste Sørensen indeksillä.
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LIITE 8. Kokoluokkien mukaan luokiteltujen yhteisöjen rakenne suhteessa suoraan
maanylietäisyyteen ja ympäristölliseen (euklidinen) etäisyyteen paikkaparien välillä.
Yhteisöjen erilaisuusaste Bray-Curtis indeksillä.
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LIITE 9. Kokoluokkien mukaan luokiteltujen yhteisöjen rakenne suhteessa suoraan
maanylietäisyyteen ja ympäristölliseen (euklidinen) etäisyyteen paikkaparien välillä.
Yhteisöjen erilaisuusaste Sørensen indeksillä.

