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1. Johdanto 
 

Lohikalat ovat tärkeä lajiryhmä viileämmissä virtavesissä (Dodds 2002: 435–436), ja ne 

muodostavat myös yhden runsaslukuisimmista kalalajiryhmistä pohjoisilla alueilla (Elliot 

& Elliot 2010: 1794). Lohikaloja onkin tutkittu paljon, ja yksittäisistä lajeista tutkituimpia 

ovat lohi (Salmo salar), taimen (Salmo trutta) ja nieriä (Salvelinus alpinus) (Klemetsen 

ym. 2003: 1–2). Kalalajien levinneisyyden ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen 

on tärkeää, jotta voitaisiin ymmärtää erilaisia ajallisia vaikutuksia populaatioiden ja 

eliöyhteisöjen välisissä vuorovaikutuksissa. Eliöitä tutkimalla voidaan myös tarkastella 

niiden sopeutumista ympäristön muutoksiin (Radinger & Wolter 2014: 456).                                             

Lohikalojen biologinen mallintaminen on tullut yhä monipuolisemmaksi. 

Mallinnus perustuu usein esimerkiksi kalojen esiintymisen, populaatiorakenteiden, 

elinympäristövalinnan tai vaelluskäyttäytymisen tarkasteluun (esim. Erkinaro ym. 1999; 

Niemelä ym. 1999a; Pess ym. 2002; Bendall ym. 2012). Tilastollinen mallintaminen, 

jossa tavoitteena on lajien levinneisyyden mallintaminen, on tullut tärkeäksi tekijäksi 

biogeografisissa tutkimuksissa. Lajien levinneisyyden mallintamisella voidaan muun 

muassa määritellä erilaisten ympäristötekijöiden vaikutusta tietyn lajin esiintymiseen. 

Mallinnuksesta on tullut tärkeä työkalu myös ympäristöongelmien havainnoinnissa, ja 

niiden ekologisten vaikutusten tarkastelemisessa. Lisäksi levinneisyysmallinnuksella 

voidaan havainnoida ilmastonmuutosta, löytää mahdollisia uusia suojelualueita, sekä 

kartoittaa tautien levinneisyyttä (Miller 2010: 490; Franca & Cabral 2014: 17) 

Virtavesiuomat ovat ideaalisia tutkimusalueita selvitettäessä paikallisten ja 

alueellisten tekijöiden vaikutusta biologisten yhteisöjen rakentumiseen (Heino & Mykrä 

2008: 615). Virtaavat vedet, joihin kuuluu isommat joet ja pienemmät purot, luovat 

vaihtelevia elinympäristöjä. Erilaiset fysikaaliset muutokset kuten virtausolosuhteet ja 

muutokset veden syvyydessä, tarjoavat eliöille monipuolisia habitaatteja. Virtavesien 

fysikaalisten ja geomorfologisten ominaisuuksien vaihdellessa myös vesien 

pohjaeläinkoostumus vaihtelee (Maitland 1978: 106; Vannote ym. 1980). Virtavedet ovat 

tärkeässä osassa myös lohikalojen eri elämänvaiheissa. Näitä elämänvaiheita ovat 

esimerkiksi nuorten kalojen vaellus merestä puroihin, aikuisten kalojen kutu, poikasten 

kasvuvaihe virtaavassa vedessä, sekä vaellus pienemmistä puroista alavirtaan suurempiin 

jokiin (Bjornn & Reiser 1991: 83). 



Tämän työn tarkoitus on selvittää ympäristömuuttujien sovittuneisuutta 

(selitysastetta ja vastekäyrän muotoa) tutkimusaineistossa, nieriän esiintymiseen 

vaikuttavia ympäristötekijöitä, ja tarkastella muuttujaryhmien sekä yksittäisten 

ympäristömuuttujien selitysasteita erilaisilla tilastollisilla menetelmillä. Tutkielman 

tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitkä ympäristömuuttujat ja muuttujaryhmät selittävät parhaiten nieriän 

esiintymistä? 

2. Kuinka hyvin nieriän esiintymistä voidaan mallintaa? 

3. Parantavatko isotooppi-kemia-habitaatin ja ravinnon runsauden huomioiminen 

mallien selitysasteita? Isotooppi-kemia-habitaattiin luetaan mukaan tässä 

tutkimuksessa kemialliset ympäristömuuttujat sekä stabiilit isotooppi-

ympäristömuuttujat, joilla yhdessä pyritään kuvaamaan Tenon valuma-alueen 

purojen veden kemiallisia ominaisuuksia 
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2. Virtaavat vedet 

Virtavedet muodostuvat, kun maahan satanut vesi liikkuu maaperän erikokoisissa 

uomissa ennen kuin se päätyy mereen (Allan 1995: 1–3). Tämä prosessi on osa 

hydrologista kiertoa, johon kuuluu veden jatkuva kiertokulku sadannan ja haihdunnan 

kautta. Maaperä, ilmasto, kasvillisuus, valuma-alueen kaltevuus ja muut paikalliset tekijät 

vaikuttavat siihen kuinka paljon sadannasta päätyy virtavesiin. Virtaavat vedet voivat 

vaihdella pienistä puroista suuriin jokisysteemeihin (Giller & Malmqvist 2004: 1–3).  

Eroavaisuudet virtaavien vesien ja seisovien vesien välillä voidaan jaotella 

muutamilla perustekijöillä. Virtaavissa vesissä vesimassa on jatkuvassa liikkeessä, ja 

vedessä ei ole seisoville vesille ominaisia lämpökerroksia. Virtaavien vesien fysikaaliset 

ja kemialliset ominaisuudet muuttuvat yleensä vähitellen virran alkupäästä sen suulle, 

kun taas seisovat vedet ovat paljon homogeenisempiä. Virtaavat vedet ovat yleensä 

matalampia, ja jatkuva eroosio kuluttaa ja kuljettaa jokitörmän materiaalia (Maitland 

1978: 93). Virtaavissa vesissä vesimassa on kerääntynyt suhteellisen kapeaan uomaan, 

jossa vesi virtaa jatkuvasti yhteen suuntaan. Joen vanhetessa sen pituus, leveys ja syvyys 

kasvavat (Mills 1971: 143; Vannote ym. 1980).       

Valunnalla, virtaamalla ja valumalla tarkoitetaan lähes samaa asiaa, eli tietyltä 

alueelta valuvaa vesimäärää tietyssä aikayksikössä. Virtaamalla tarkoitetaan uomassa tai 

maaperän poikkileikkauksessa kulkevaa vesimäärää aikayksikköä kohden 

kuutiometreinä tai litroina. Valunta syntyy sataneesta vedestä, pohjavesivarastoista tai 

lumen ja jään sulamisesta. Valunta voidaan jakaa kolmeen osaan: maanpäälliseen 

valuntaan eli pintavaluntaan, pintakerrosvaluntaan sekä pohjavesivaluntaan (Hyvärinen 

1986: 152).    

Veden virrannopeus on yksi tärkeimmistä ekologisista tekijöistä, joka vaikuttaa 

eliöihin virtaavissa vesissä (Allan 1995: 45). Virtaus voi vaihdella vuolaasta ja nopeasta 

virtauksesta hitaisiin ja rauhallisiin virtauksiin (Giller & Malmqvist 2004: 1). 

Virrannopeus riippuu muun muassa uoman pohjasta ja sen kaltevuudesta. Usein virtaus 

on nopeinta virran alkusuulla, hidastuen mentäessä kohti alavirtaa. Huomioon tulee 

kuitenkin ottaa paikalliset tekijät, joilla on suuri vaikutus virrannopeuteen (Maitland 

1978: 95).  
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2.1 Hydrogeomorfologia 

Vesistöt saavat vetensä valuma-alueelta, jolla tarkoitetaan sitä topografista aluetta mihin 

pintavedet kertyvät tietystä uomasta tai uomaverkostosta (Leopold ym. 1964: 131). 

Vaikka onkin yleistä määritellä valuma-alue koko jokisysteeminä joen alusta sen suulle, 

voidaan valuma-alueita määritellä myös pienemmille sivujoille (Allan & Castillo 2009: 

3).  

Maan pinnalla oleva vesi kulkeutuu luonnollisesti alamäkeen, luoden pieniä 

kanavia, jotka ajan mittaan muodostuvat pysyviksi uomiksi. Tasaiset virtausolosuhteet 

syntyvät silloin, kun veden pinta ja uoman pohja ovat samansuuntaiset. Kun uomat 

liittyvät toisiinsa, ne muodostavat uomaverkoston, samalla kasvattaen valuma-alueen 

kokoa. Uomaverkostot kasvavat yleisesti enemmän pituutta kuin leveyttä, ja niiden muoto 

riippuu paikallisesta topografiasta ja maaperän eroosiosta (Newbury 1996: 75; Allan & 

Castillo 2009: 34). 

Valuma-alueiden uomaverkostot voidaan luokitella hierarkkiseen järjestykseen 

riippuen siitä, kuinka monta sivujokea uomalla on. Ensimmäisen asteen uomalla ei ole 

ollenkaan sivujokia. Toisen asteen uoman sivujoet ovat ensimmäisen asteen uomia, ja 

kolmannen asteen uoman sivujoet ovat ensimmäisen ja toisen asteen uomia (kuva 1). 

Luokittelua voidaan jatkaa tähän tapaan koko valuma-alueen uomaverkostolle (Leopold 

ym. 1964: 134–135). 
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Kuva 1. Esimerkki valuma-alueen sisäisestä uomaverkostosta. Numerot tarkoittavat uomien 

luokkia Leopoldin ym. (1964) mukaan (Kuva: Maija Korpisaari 3.12.2015; aineisto: SYKE 2010, 

2013). 

 

Jokiuoman muoto ja pituusprofiili määräytyy muun muassa sen perusteella, 

millainen virtaamannopeus, sedimentin määrä ja laatu, joen rantapenkereiden kiviaines 

sekä orgaaninen materiaali ja rinteenkaltevuus ovat tietyn alueen joelle tyypillisiä. Näiden 

eri tekijöiden vaikutukset uoman muotoon vaikuttavat enemmän mentäessä kohti 

alavirtaa. Itse rinteen muoto ja sen kaltevuus riippuu siitä, millainen alueen kallioperä on. 

Kallioperän koostumus vaikuttaa siihen, kuinka paljon eroosiota tapahtuu, ja kuinka 

paljon materiaalia kulkeutuu virtavesiin (Leopold ym. 1964: 198, 268, 333–336).   
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2.2 Virtavedet ekosysteeminä 

Vaihtelevat olosuhteet virtavesissä vaikuttavat siihen, kuinka virtavesien eliöt ovat 

sopeutuneet niille ominaisiin habitaatteihin. Virtaavissa vesissä elävien eliöiden 

keskuudessa on runsaasti vaihtelua muun muassa elinkierrossa, elintavoissa tai 

vartalonmuodossa (Maitland 1978: 106; Vannote ym. 1980).  

Huuskon ym. (2003: 1) mukaan puhuttaessa koko joesta ja siihen kuuluvasta 

jokiverkosta, voidaan puhua makrohabitaatista. Kun jokea ja sen ympäristöä tarkastellaan 

jokilaaksojen elinympäristöjen eli koskien, nivojen ja suvantojen perusteella, voidaan 

puhua mesohabitaatista. Erilaisia elinympäristöjä voidaan havainnoida esimerkiksi 

virrannopeuden, joen keskisyvyyden tai pohjan karkeuden ja kaltevuuden perusteella. 

Tämän mittakaavan mesohabitaatteja tarkastellaan juuri silloin, kun puhutaan 

kalatiheydestä ja lajiston tiheyden arvioinnista, sekä sähkökoekalastuksesta. 

Abioottista ympäristöä tarkastelemalla voidaan tutkia lajien levinneisyyttä ja niiden 

esiintymistä. Pinnanmuodoltaan yksinkertaisilla alueilla lajeja esiintyy yleensä 

huomattavasti vähemmän kuin heterogeenisillä habitaateilla. Häiriöt voivat myös 

vaikuttaa lajien esiintymiseen ja vähentää biologista monimuotoisuutta. On vaikeaa 

määritellä kuinka organismit sopeutuvat erilaisiin habitaatteihin, sillä abioottiset tekijät 

vaikuttavat organismeihin ja niiden levinneisyyteen merkittävästi. Esimerkiksi 

vesihyönteisten suhde virran nopeuteen, irtomateriaaliin ja veden syvyyteen kertoo lajien 

habitaattimieltymyksistä (Allan & Castillo 2009: 75–76). 

Virtauksella on tärkeitä etuja kuten resurssien kuljettaminen eliöille ja jätteiden 

poisto. Virtavedessä kulkeutuva irtomateriaali on hyödyllistä kaloille, sillä se antaa suojaa 

petoja tai kovaa virtausta vastaan (Allan & Castillo 2009: 76). Lisäksi virtaava vesi 

kulkeutuu jatkuvasti yhteen suuntaan, jolloin ravinnonsaanti on helppoa virtaavassa 

vedessä siivilöimällä ohikulkevia eliöitä  (Macan 1974: 10). 

3. Veden kemia 

Virtaavien vesien kemiallista koostumusta on haastavaa määritellä yleisellä tasolla, sillä 

veden kemialliseen koostumukseen vaikuttaa moni yksittäinen tekijä, ja erilaiset 

ympäristötekijät aiheuttavat vaihtelua veden laadussa paikasta toiseen (Giller & 

Malmqvist 2004: 44). Veden kemiallisella koostumuksella voidaan kuvata esimerkiksi 

alueellisia pinnanmuotojen vaihteluja, ja paikallista ilmastoa (Hynes 1972: 36). Sade on 
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yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa virtaavan veden kemialliseen 

tasapainoon (Allan & Castillo 2009: 57). Sadevesikään ei silti ole puhdasta vettä, vaan se 

sisältää muun muassa natriumia, kaliumia ja magnesiumia sekä liuenneita kaasuja kuten 

hiilidioksidia, happea ja typpeä, jotka ovat peräisin ilmakehästä. Sadeveden kemialliseen 

koostumukseen vaikuttaa myös kasvien ja maaperän kaasupäästöt, ja fossiiliset 

polttoaineet (Hynes 1972: 36; Drever 1982: 4).  

Toinen tärkeä tekijä joka vaikuttaa veden kemialliseen koostumukseen on 

kiviaines, josta liukenee erilaisia yhdisteitä veteen. Yhdisteet liukenevat vesistöihin muun 

muassa kemiallisen rapautumisen kautta. Kivistä liuenneisiin aineisiin vaikuttaa erilaiset 

paikalliset tekijät, kuten sadanta ja saasteet. Suuri sadantamäärä lisää valuntaa, mikä voi 

lisätä rapautumista ja aineiden liukenemista. Ilmakehän saasteet voivat myös vaikuttaa 

maaperän ja kiviaineksen kemialliseen koostumukseen. Yleisintä kuitenkin on, että vesi 

kulkeutuu puroihin ja jokiin valuntana mineraalimaasta (Allan & Castillo 2009: 57).  

 

3.1 Kokonaistyppi  

Typpeä esiintyy aina vesiekosysteemeissä, erityisesti kaasumaisessa muodossa. 

Pienempinä määrinä typpeä esiintyy ammoniakkina (NH4
+), nitraatteina (NO3

-), 

nitriitteinä (NO2
-) ja muissa liuenneissa epäorgaanisissa muodoissa (Goldman & Horne 

1983: 114). Liuenneessa epäorgaanisessa muodossa olevat ravinteet pääsevät virtavesiin 

joen yläjuoksulta, pintavaluntana ja ilmakehästä. Ravinteet sekoittuvat orgaaniseen 

muotoon biologisen sitoutumisen, ravintoverkon sekä orgaanisen materiaalin hajoamisen 

kautta. Veden virtauksella on kuitenkin olennainen vaikutus ravinteiden kulkeutumiseen 

(Allan & Castillo 2009: 255). Typpi on yksi tärkeimpiä elävän materiaalin aineksia. 

Maaperässä typpeä on runsaasti typpeä sitovien bakteerien ansiosta, jotka mahdollistavat 

kasvien typensaannin (Ruttner 1963: 87–88).  

Kokonaistyppi sisältää typen kaikki muodot sekä epäorgaanisessa että orgaanisessa 

muodossa. Typpipitoisuus vaihtelee vuodenaikojen, kasvukauden ja hydrologian 

muutosten mukaan (Allan & Castillo 2009: 257–259). Kasvukauden aikana maa- ja 

vesikasvillisuus käyttää suuren osan saatavilla olevasta typestä, ja näin ollen veden 

typpipitoisuus on pieni. Talvella taas veden typpipitoisuus nousee, sillä typen 

sitoutuminen kasveihin on vähäistä. Erityisesti lumen sulamisen alkuvaiheessa 

typpipitoisuus on suurempi (Huttula ym. 1996: 17). 
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Pohjoisilla alueilla yksi merkittävä typen lähde on typpilaskeuma, josta suurin osa 

tulee lumen mukana. Laskeuman kautta lumeen päätynyttä typpeä pääsee pohjavesiin ja 

vesistöihin lumen sulaessa (Helmisaari ym. 2009: 58). Paikallisilla tekijöillä on 

merkittävä vaikutus vedessä olevaan typen määrään (Allan & Castillo 2009: 257). Typen 

kulkeutuminen vesistöissä on riippuvainen maankäytöstä, ja valuma-aluetta 

ympäröivästä luonnosta, kuten erilaisista maaperistä. Esimerkiksi soilta kulkeutuu typpeä 

vesistöihin valunnan kautta eri määriä kuin kallioisilta alueilta (Goldman & Horne 1983: 

114).  

 

3.2 pH  

pH:lla tarkoitetaan happamuutta, eli vetyionien konsentraatiota vedessä. pH 7 tarkoittaa 

neutraalia, sitä korkeammat arvot tarkoittavat emäksistä, ja seitsemää alemmat arvot 

tarkoittavat hapanta pH-pitoisuutta (Giller & Malmqvist 2004: 45; Allan & Castillo 2009: 

62).  

Maaperä vaikuttaa virtavesien pH:hon, sillä erilaiset maaperät pystyvät 

neutralisoimaan tai puskuroimaan muun muassa happamia sateita tai maaperästä peräisin 

olevaa vettä eri tavoin. Alueen kallioperällä on merkittävä vaikutus siihen, millainen pH 

vesistöissä on. Esimerkiksi valuma-alueet, jotka sijaitsevat vulkaanisella kivellä, omaavat 

huonomman puskurointikyvyn. Toisaalta valuma-alueet, jotka sijaitsevat sedimentti- ja 

kalkkipitoisilla kallioperillä, ovat runsaskarbonaattisia ja vedet ovat siten hyvin 

puskuroituja (Giller & Malmqvist 2004: 47). Kallioperän ja maaperän lisäksi veden pH-

tasapainoon voi merkittävästi vaikuttaa alueen lumipeite. Lumi on luonnostaan hapanta, 

jolloin lumipeite voi vaikuttaa vesien pH-tasapainoon varsinkin sellaisilla alueilla, joilla 

lumipeite pysyy pidempään maassa (Raidla ym. 2015). 

Makeat vedet voivat olla luonnostaan happamia muun muassa orgaanisen 

materiaalin hajoamisen vuoksi (Allan & Castillo 2009: 71), ja varsinkin pienet purot jotka 

ovat turpeen tai suon ympäröimiä ovat yleensä pH-pitoisuudeltaan alhaisempia (Love 

1980: 269).  
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4. Isotooppihydrologia 

Isotoopeilla tarkoitetaan atomeja, joiden ydin sisältää saman määrän protoneja mutta eri 

määrän neutroneja. Isotoopit voidaan jakaa stabiileihin ja epästabiileihin eli 

radioaktiivisiin muotoihin. Radioaktiiviset isotoopit hajoavat, ja hajotessaan ne lähettävät 

säteilyä. Vakaat eli stabiilit isotoopit taas eivät hajoa, sillä niiden neutronien ja protonien 

sidos on pysyvä. Stabiileja isotooppeja on olemassa noin 300, kun taas epästabiileja 

isotooppeja on havaittu noin 1200 kappaletta (Hoefs 1980: 1). Stabiileja isotooppeja 

kuvataan yleisellä standardilla. Standardisoinnin avulla isotooppien mittaaminen ja 

vertailu on mahdollista kansainvälisellä tasolla (Clark & Fritz 1997: 9). Radioaktiivisia 

isotooppeja käytetään lähinnä ajan mittaamiseen, kun taas stabiilien isotooppien avulla 

voidaan tutkia muun muassa veden alkuperää, sekä niitä prosesseja jotka ovat 

vaikuttaneet vesimolekyyleihin sen muodostumisen jälkeen (Drever 1982: 335).   

Isotooppien suhteelliset massat eivät ole vakiintuneita, vaan ne riippuvat niiden 

ympäristöstä, ja sitä vallitsevista olosuhteista. Muutokset isotooppien suhteellisessa 

massassa aiheuttavat fraktioitumista eli erottumista (Hoefs 1980: 6). Vakaiden 

isotooppien fraktioituminen voidaan jaotella esimerkiksi tasapaino- ja 

epätasapainoprosesseihin eli kineettisiin prosesseihin. Tasapainoprosesseissa 

reaktionopeus on sama molempiin suuntiin. Kineettisissä eli epätasapainoprosesseissa ei 

ole tasapainotilaa, jolloin reaktiotuotteet erottuvat lähtöaineista (Drever 1982: 336–338; 

Criss 1999: 15). Fraktioituminen voi johtua kemiallisista tai fysikaalisista prosesseista, 

kuten haihtumisesta tai diffuusiosta (Drever 1982: 335–336). Fraktioitumista kuvataan 

fraktioitumiskertoimella (α), joka kuvaa reagenssin ja reaktiotuotteen välistä suhdetta 

(Clark & Fritz 1997: 21): 

𝛼 =
𝑅𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡

𝑅𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡
 

      (1)
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Isotoopiarvoja kuvataan yleensä delta-arvolla (δ), joka esitetään promilleyksikkönä (‰). 

Delta-arvot voidaan laskea yhtälöllä: 

 

δ =
𝑅(𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒) − 𝑅(𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑)

𝑅(𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑)
 

(2) 

Delta-arvon yhtälössä on R, jolla tarkoitetaan tutkittavan alkuaineen isotooppista 

suhdelukua (Halder ym. 2015: 3421). Yhtälössä Rsample tarkoittaa näytteen isotooppien 

välistä suhdetta, kun taas Rstandard tarkoittaa standardin isotooppien suhdetta. Delta-

arvoissa näyte, jonka R on suurempi kuin standardi R, saa positiivisen delta-arvon. Näyte 

on tässä tapauksessa rikastunut. Jos näytteen R on pienempi kuin standardi R, eli näytteen 

delta-arvo on negatiivinen, on näyte köyhtynyt (Hoefs 1980: 18). 

 

4.1 Veden isotoopit 

Veden hydrologisen kierron kautta typen ja hapen stabiilit isotoopit toimivat 

merkkiaineina, jotka kertovat veden alkuperästä, sen vaiheista ja muutoksista (Criss 1999: 

89; Halder ym. 2015: 3420). Lauhkeassa ilmastossa yleensä vain pieni määrä sadannasta 

päätyy itse vesistöihin, mikä on erityisesti havaittavissa pohjoisilla alueilla. Vesi 

kulkeutuukin valuntana, josta se haihtuu maaperästä, kasvien pinnoilta tai suoraan 

vesistöistä (Giller & Malmqvist 2004: 1–3).  

Veden isotooppinen koostumus vaihtelee merkittävästi vuodenaikojen mukaan. 

Veden suodattuminen pintavesistä pohjavesiin on yleensä aktiivisinta keväällä, jolloin 

maaperä on märkä, lämpötilat ovat alhaisia ja kasvillisuus on inaktiivista. Keväällä lumen 

sulamisvedet sekoittuvat virtavesiin, jolloin veden isotooppinen koostumus muuttuu. 

Vettä suodattuu pohjavesiin huonoiten kesällä, jolloin suurin osa sadannasta haihtuu 

takaisin ilmakehään. Kesäisin vesien isotooppinen koostumus on rikas. 

Pohjavesipurkaumaa tapahtuu kuitenkin myös kesällä, eli myös alivaluntakausien aikana 

tapahtuu valuntaa (Kortelainen & Karhu 2014: 154). Sadannan isotooppivaihtelut 

johtuvat pääasiassa sateen muodosta ja sateen muodostumistavoista, sekä vallitsevasta 

lämpötilasta. Isotooppien vaihtelut sadannassa vaihtelevat vuodenaikojen mukaan (Clark 

& Fritz 1997: 80). Syksyisin vettä suodattuu jälleen enemmän pohjavesiin kun 
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fotosynteesiaktiviteetti laskee, jolloin veden isotooppinäytteetkin ovat raskaampia 

(Kortelainen & Karhu 2014: 154).        

 

4.1.1 Hapen stabiilit isotoopit 

Luonnossa on olemassa kolme eri stabiilia hapen isotooppia; 16O, 17O ja 18O. 

Prosentuaalisesti hapen isotooppia 16O esiintyy luonnossa eniten (99.76 %).  Veden 

isotooppi 18O on yksi tärkeä tekijä hydrologisissa tutkimuksissa, jonka avulla voidaan 

tutkia pinta- ja pohjavesien alkuperää (Hoefs 1980: 33; Araguas-Araguas ym. 2000: 

1341–1342). 

Hapen stabiilin isotoopin runsaus vaihtelee erilaisten meteorologisten prosessien 

aiheuttamien isotooppien fraktioitumisen vuoksi. Muun muassa sadeveden 

tiivistymispisteen lämpötila ja veden kulku meristä makeisiin vesiin vaikuttavat 18O-

pitoisuuksiin (Dawson & Siegwolf 2007: 9–10). Lauhkeilla alueilla hapen stabiilin 

isotoopin on osoitettu olevan yhteydessä vuosittaiseen sadannan määrään (Kortelainen & 

Karhu 2014: 144). Matalammat lämpötilat lisäävät sadantaa, jolloin hapen isotooppien 

määrä vähenee. Korkeammilla leveysasteilla lauhkeammassa ilmastossa ilman lämpötila 

vaihtelee enemmän, jolloin myös veden 18O/16O-koostumus on korkeampi. Myös 

lumipeite ja lumen sulanta vaikuttaa veden isotooppiseen koostumukseen ja hapen 

stabiiliin isotooppiin. Varsinkin jos valuma-alueella ei ole järviä, lumipeite ja kevään 

tulvavedet vaikuttavat esimerkiksi pohjaveden isotooppikoostumukseen merkittävästi 

(Niinikoski ym. 2016: 1–2, 11). 

 

4.1.2 Silikaatit  

Silikaatteja liukenee vesistöihin kiviaineksen kemiallisen rapautumisen kautta, ja 

useimmiten silikaattien rapautuminen johtuu hydrolyysireaktioista (Brownlow 1979: 

299–300). Silikaattikierto sisältää silikaattien rapautumisen kivestä, josta se kulkeutuu 

valuma-alueelle ja lopulta virtavesiin. Maankuoren kivistä lähes 70 % on silikaatteja 

sisältäviä kiviä, joten silikaattien kulkeutuminen virtavesiin on yleistä (Goldman & Horne 

1983: 143–144). 

Silikaattipitoisuudet pintavedessä vaihtelevat sen mukaan, onko vesi tullut jokeen 

pohjavedestä, pintavaluntana, maaperästä vai suoraan sadannasta. Lisäksi 

silikaattipitoisuuksiin vaikuttaa veden viipymä maaperässä, paikallinen maankäyttö ja 
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geologia, ilmasto sekä rapautuminen. Asanon ym. (2003: 1984–1985) tutkimuksen 

mukaan veteen liuenneen silikaatin pitoisuudet keväällä lisääntyivät pohjavedessä 

pintavalunnan kasvaessa. Lisäksi silikaattipitoisuus pohjavedessä kasvaa mitä enemmän 

kallioperällä on yhteys pohjavesiin. Kuitenkin tulee ottaa huomioon, että 

silikaattipitoisuutta kuvaavat muuttujat ovat hyvin samankaltaisia, joten 

silikaattipitoisuuden käyttäminen pohjaveden merkkinä voi olla monimutkaista (Rautio 

ym. 2015: 3028).  

 

5. Virtavesien kalat 

Kalalajit, joilla on samanlainen morfologia, historia ja ekologiset vaatimukset elävät 

yleensä rinnakkain puroissa ja joissa. Lohikalat ovat yksiä yleisimpiä kalalajiryhmiä 

viileämmissä vesissä (Frissel & Lonzarich 1996: 493). 

Vaikka lohikalat vaikuttavat hyvin samankaltaisilta, niillä on muun muassa erilaiset 

lämpötilavaatimukset selviytymisen ja kasvun suhteen. Matalammissa lämpötiloissa 

kalojen metabolinen taso laskee, ja uiminen vaatii enemmän energiaa veden viskositeetin 

takia. Esimerkiksi lohi ja taimen reagoivat herkästi lämpötiloihin niiden vaelluksen 

aikana (Dodds 2002: 435–436). Epäsopivat lämpötilat voivat aiheuttaa tauteja, vaelluksen 

ajoituksen muutoksia tai kalojen aikaistunutta tai myöhästynyttä aikuistumista (Bjornn & 

Reiser 1991: 84).  

Lohikalojen elämänvaiheet voidaan liittää virtavesiin, ja virtavesien 

hyödyntämiseen eri tavoilla kalojen elämänvaiheissa (kuva 2). Näihin elämänvaiheisiin 

kuuluu muun muassa nuorten kalojen vaellus merestä puroihin, aikuisten kalojen kutu 

sekä lopulta vaellus pienemmistä puroista alavirtaan suurempiin jokiin (Bjornn & Reiser 

1991: 83).       
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Kuva 2. Virtaveden kalan peruselinkierto, jossa painotuksena on eri habitaattien käyttö ja 

vaelluskäyttäytyminen. Kuva on piirretty Schlosserin (1991) mukaan tekijän omin muokkauksin. 

 

Lohikalat hyötyvät virtavesistä muun muassa niiden erilaisten elinympäristöjen 

ansiosta. Puroissa esimerkiksi puron mutkat, tai puustosta tullut irtomateriaali ja 

syvemmät altaat ovat kaikki sellaisia paikkoja, joihin kalat kerääntyvät. Ihmisen toiminta 

vaikuttaa myös kalojen elinympäristöjen rakenteeseen. Habitaatteja kunnostamalla 

voidaankin ylläpitää monipuolisia kalayhteisöjä ja tuottavia kalatalousalueita (Dodds 

2002: 433).  

 

5.1 Virtavesien lohikalat Tenolla 

Niemelän ym. (1999a: 128) mukaan yleisimpiä kalalajeja Tenolla ovat lohi (Salmo salar), 

taimen (Salmo trutta), harjus (Thymallus thymallus), nieriä (Salvelinus alpinus), siika 

(Coregonus spp.), mutu (Phoxinus phoxinus), hauki (Esox lucius), kymmenpiikki 

(Pungitius pungitius), ahven (Perca fluviatilis) sekä made (Lota lota). Lohi on useimmin 

esiintyvä ja runsain kalalaji pohjoisessa Suomessa, ja erityisesti Tenolla. Niissä 

virtavesissä, joissa taas ei ole runsaasti lohta, esiintyy taimen runsaimpana (Erkinaro ym. 

2001: 831). Tenojoki onkin yksi suurimpia ja tuottavimpia lohijokia maailmassa, ja sen 

vuotuinen pyydystetty lohimäärä on 100 ja 200 tonnin välillä (Niemelä ym. 1999b: 207).  
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Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos (nykyisin Luonnonvarakeskus) on seurannut 

taloudellisesti tärkeitä lohikantoja ja niiden muutoksia Tenojoen valuma-alueella 

vuodesta 1979 lähtien muun muassa sähkökalastuksella (Niemelä 1999a: 125). 

Lohenpoikasten pitkäaikaista seurantaa vakiopisteillä suoritetaan Tenojoen kolmessa 

päähaarassa; Tenojoella, Utsjoella ja Inarinjoella (Erkinaro & Erkinaro 2006: 82).  

 

5.2 Nieriä 

Nieriä (Salvelinus alpinus) on levittäytynyt kaikkiin Jäämeren rannikkovesiin ja jokiin. 

Lisäksi se on levittäytynyt syviin, kylmiin järviin Brittein saarille, Alpeille, Ruotsiin, 

Suomeen, Norjaan, Pohjois-Venäjälle, Pohjois-Amerikkaan, Grönlantiin sekä Islantiin. 

Nieriä onkin kaikkein pohjoisimmaksi levinnyt makeassa vedessä elävä kala (Kaukoranta 

ym. 1998: 21; Muus & Dahlström 2005: 66).  

Väritykseltään nieriä on yksi värikkäimmistä pohjoisten alueiden kaloista. Kudun 

aikana nieriän väritys voi kuitenkin vaihdella melkein värittömästä kirkkaan punertavaan 

väritykseen, ja tyypillisesti koiraat ovat värikkäämpiä kuin naaraat (Klemetsen ym. 2003: 

29). Nieriä on syyskutuinen kala kuten lohi ja taimen, ja itse kutu tapahtuu myöhään 

syksyllä tai talvella. Lohesta ja taimenesta poiketen nieriä kutee kivikkopohjilla. 

Mätimunat painautuvat kivien väliin, josta ne kuoriutuvat keväällä. Kun nieriän kutu on 

loppunut, se vaeltaa takaisin mereen yleensä kesäkuun aikana (Kaukoranta ym. 1998:21; 

Muus & Dahlström 2005: 66). 

Nieriä suosii lohikaloille tyypillisesti kylmää vettä, ja se sietää lämmintä vettä 

huonommin kuin lohi ja taimen (Muus & Dahlström 2005: 66; Eliiot & Elliot 2010: 

1796). Nieriän mätimunat sietävät lämpötilan vaihteluja huonosti. Gilletin (1991: 113) 

havaintojen mukaan nieriän kutu alkoi spontaanisti silloin, kun veden lämpötila oli alle 

11°C, ja mätimunien kehittyminen tapahtui alle 8°C vedessä.  

Samassa vesistössä voi esiintyä useita poikkeavia nieriäkantoja. Nieriä onkin 

monimuotoinen laji, ja sen ulkonäkö ja ravinnonkäyttö voi vaihdella paljon. Nieriä on 

osittain vaelluskala, ja sen vaelluskäyttäytymisen perusteella nieriä voidaan jakaa kahteen 

muotoon; meressä syönnösvaelluksella käyvä ja jokeen palaava merinieriä eli nieriän 

anadrominen muoto, sekä paikalliset sisävesien nieriät, jotka eivät poistu makeasta 

vedestä elämänsä aikana (Mills 1971: 45; Kaukoranta ym. 1998: 21). 
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Nieriä voidaan jakaa myös DNA:n perusteella eri alalajeihin. DNA-tutkimusten 

mukaan Euroopassa ja suurimmassa osassa Aasia esiintyy alkuperäisenä vain yksi laji 

(Salvelinus alpinus). Kuitenkin esimerkiksi Ruotsissa nieriäkantoja on eroteltu useampiin 

sisarlajeihin. Suomessa nieriästä erotetaan perinteisesti kaksi eri muotoa: iso- ja 

pikkunieriä. Isonieriä voi kasvaa useamman kilon painoiseksi, ja yleensä sen kutukoko 

on noin 2–5 kg. Pikkunieriä painaa sukukypsänä noin 250–300 g. Suomen vesistöissä 

nieriää tavataan useimmiten vain yhtenä lajimuotona. Tenojoen pääuomassa ja 

Pulmankijärvessä esiintyy anadromisena isonierää (Kaukoranta ym. 1998: 21–22). 

Isonieriän useimmat esiintymät on luokiteltu uhanalaiseksi. Erittäin uhanalaisiksi 

arvioituneita isonieriäesiintymiä ovat Saimaan, Kilpisjärven ja Tenojoen pääuoman 

nieriät. Taantuneita nieriäesiintymiä ovat Inari- ja Muddusjärven nieriät. Nieriän 

alkuperäiskannoille uhkana on muun muassa kalastus, säännöstely, siikaistutukset, 

vesistöjen likaantuminen sekä happamoituminen (Kaukoranta ym. 1998: 22). 

 

5.3 Vesihyönteiset lohikalojen ravintona 

Virtavesien eliöt pysyvät vain osin niissä habitaateissa joihin ne ovat sopeutuneet, ja 

niiden alttius pysytellä uoman pohjalla vaihtelee lajeittain. Ajeella tarkoitetaan sitä, kun 

eliöt kulkeutuvat joen alajuoksua kohti (Lampert & Sommer: 2007: 44–46). Veden 

virtausnopeudet voivat vaihdella hetkellisesti, aiheuttaen vesihyönteisten joutumisen 

ajeeseen. Samalla kun joen vesihyönteiset kulkeutuvat kohti joen alajuoksua, ne tulevat 

myös haavoittumaisemmaksi niitä saalistaville kaloille (Moss 1980: 97). 

Aje on monimutkainen prosessi, ja siinä on runsaasti vaihtelua eri lajien välillä. 

Vaihtelua löytyy jopa saman lajin sisällä eri kokoluokissa (Lampert & Sommer: 2007: 

46). Yleisimmin ajeeseen joutuvat vesihyönteiset elävät joen pohjan irtomateriaalin 

joukossa tai sen päällä (Giller & Malmqvist 2004: 173). Joillekin lajeille ajeeseen 

joutuminen on kausiluontoista, jolloin aje sijoittuu voimakkaan virtauksen aikaan, kun 

taas toisilla lajeilla aje voi sijoittua matalamman virtauksen aikaan (Moss 1980: 98). 

Ajeeseen vaikuttaa muun muassa valon määrä ja sen intensiivisyys, sekä suhteelliset 

muutokset valon määrässä (Lampert & Sommer: 2007: 46). 

Virtavesien lohikalat saalistavat näkökykynsä avulla, ja ne hankkivat ravintonsa 

ajeesta. Ajeen vähentyessä lohikalat etsivät ravintoa myös uoman pohjalta (Worischka 

ym. 2015: 41). Ravinnonkäyttöön vaikuttaa myös saaliin koko. Lohikalat useimmiten 
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valitsevat suurimman tai silmiinpistävimmän saaliin, joka on erityisesti havaittavissa 

silloin kun kalat hankkivat ravintoa ajeesta (Syrjänen ym. 2011: 2147). 

Kalojen ravinnonkäyttöön vaikuttaa myös merkittävästi itse kalan koko. 

Suuremmat kalat käyttävät vähemmän energiaa ravinnon etsimiseen suhteessa pieniin 

kaloihin, jotka joutuvat käyttämään enemmän energiaa löytääkseen vastaavan määrän 

pienempää saalista. Esimerkiksi taimenen poikaset etsivät elämänsä alkuvaiheessa 

ravintoa pohjan irtomateriaalin ja kivien joukosta, kun taas kasvaessaan taimen etsii 

ravintoa ajeessa olevista vesihyönteisistä (Moss 1980: 166).  

Johansen ym. (2005: 331) ovat myös tutkineet saalistuksen vaikutusta 

vesihyönteisiin. Tutkimuksen mukaan kaikissa puroissa, joissa oli runsaasti nuoria lohia, 

oli vähän vesihyönteisiä puron suulla. Toisaalta taas puroissa, joissa nuorten lohien määrä 

oli vähäinen, vesihyönteisten määrä oli suurempi puron suulla. Myös Mooren ja 

Schindlerin (2008: 279) tutkimuksen mukaan virtavesien selkärangattomien määrä 

väheni lohien kudun aikana. Esimerkiksi päivänkorentojen, koskikorentojen ja 

sääskentoukkien biomassa väheni huomattavasti. 

Erkinaro ja Erkinaro (1998) ovat tutkineet lohikalojen ravinnonkäyttöä Tenojoen 

valuma-alueen joissa. Kalojen ravinnonkäytössä on eroavaisuuksia vuodenaikojen 

vaihdellessa. Esimerkiksi koskikorentojen nymfimuodot olivat tärkein saalis lohelle 

kevään alussa. Kesällä taas tärkeimmäksi ravintoryhmäksi muodostuivat sääskentoukat. 

Syyskuussa koskikorennot olivat tärkein saalisryhmä pienissä sivujoissa ja järvien 

laskujoissa, kun taas vesiperhoset olivat tärkeitä toisilla tutkimuspaikoilla (Erkinaro & 

Erkinaro 1998: 13). Erkinaron ja Erkinaron (1998: 21) tutkimuksen perusteella voidaan 

siis päätellä, että saatavilla olevan ruoan runsaus vaihtelee pienellä maantieteellisellä 

alueella. Pienissä sivujoissa on enemmän orgaanisen materiaalin kulkeutumista virrassa 

verrattuna joen päähaaraan. 

Myös Lax ym. (1993: 43) ovat Tenolla tehdyn tutkimuksensa perusteella 

havainneet, että vuodenaika vaikuttaa vesihyönteisten lajikoostumukseen ja 

yksilömääriin. Erot ja muutokset laji- ja yksilömäärissä ovat riippuvaisia lajien 

elinkierrosta sekä näyteasemien ympäristöoloista. Keväällä vesihyönteisten laji- ja 

yksilömäärät ovat suurempia rannassa, kun taas syvemmissä kohdissa yksilömäärä on 

pienempi. Rannan laji- ja yksilörunsauden voisi selittää esimerkiksi se, että 

rantavyöhykkeellä on enemmän ravintoa ja korkeampi lämpötila (Lax ym. 2003: 44).  
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6. Tutkimusalue 

Tenojoen vesistöalue sijaitsee Suomen puolella Pohjois-Lapissa, ja Norjassa 

Finnmarkenin läänin keskiosassa (kuva 3). Noin 32 % valuma-alueesta kuuluu Suomen 

puolelle (Lax ym. 1993: 11). Tenojoki on subarktisen alueen tunturijoki, ja se saa alkunsa 

Karasjoen ja Inarijoen yhtymäkohdasta (Mansikkaniemi 1970: 2; Lax ym. 1993: 15). 

Kokoa valuma-alueella on 16 386 km2 ja joen keskivirtaama on 160 m3 (Niemelä ym. 

1999b: 208; Mäki-Petäys ym. 2002: 219). Tenolla on runsaasti sivujokia, joista 

tärkeimpiä ovat Karasjoki ja Inarijoki, ja etelästä Utsjoki, Vetsijoki sekä Pulmankijoki. 

Joen vesi on kirkasta ja vähäravinteista (Lax ym. 1993: 11; Mäki-Petäys ym. 2002: 219).    

 
Kuva 3. Tenojoen valuma-alueen sijainti.            
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6.1 Kallioperä ja maaperä 

Tenojokilaakso on mannerjäätikön kuluttama U:n muotoinen ruuhilaakso (Lax ym. 1993: 

13). Laakso voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan sen kallioperän perusteella; pohjoiseen 

eokambriseen ja eteläiseen prekambriseen alueeseen (Mansikkaniemi 1967: 13). Suomen 

puoli koostuu lähinnä prekambrisesta kallioperästä. Jokilaakson syvyys- ja 

korkeussuhteet vaihtelevat paljon, ja laakson keskimääräinen leveys vaihtelee yhdestä 

kilometristä kuuteen kilometriin (Mansikkaniemi 1970: 11). Alueen korkein kohta on 

eokambrisen kallioperän puolella, jossa korkeus kohoaa tuhanteen metriin. Yleisesti 

ottaen eokambrisen alueen keskimääräinen korkeus Tenon pinnasta on noin 200 metristä 

400 metriin, kun taas prekambrisella alueella korkeus vaihtelee 300–400 metrin välillä 

(Mansikkaniemi 1970: 2). 

Tenon valuma-alueen kallioperä koostuu graniittigneissialueista, liuskealueista 

sekä syväkivialueista. Tenon alue kuuluu Pohjois-Lapin granuliittialueeseen. 

Granuliittivyöhyke ulottuu lännestä ja etelästä kohti Utsjokea, vaihettuen pohjagneissiksi 

ja gabroksi. Granuliitti ja pohjagneissit ovat yksiä voimakkaimmin metamofoituneita 

kiviä Suomen kallioperässä (Manner & Tervo 1988: 28). Kallioperän kivilajit alueella 

ovat pääasiassa granaatti-kvartsi-maasalpägneissejä, mutta alueella tavataan myös pieniä 

määriä kvartsidioriitteja ja granodioriitteja (Mansikkaniemi 1970: 7; Lax ym. 1993: 12; 

Lintinen 2011: 10–11). 

Jokilaakson yleisin maalaji on moreeni, mutta Tenojoen molemmin puolin on 

runsaasti fluviaalista materiaalia. Tenojokilaakson pohjalla on noin 20–70 metriä paksu 

kerros lajittunutta materiaalia.  Laakso on pääasiassa hiekkaa, mutta joukossa on myös 

karkeampaa ja huonommin lajittunutta materiaalia, jota on muodostunut rapautumisen 

kautta varsinkin Tenon eokambriselle puolelle. Paikoissa, joissa kallioperä on paljastunut 

tai vain ohuen irtonaisen materiaalin peittämä, ei ole havaittu runsaasti rapautumista 

(Mansikkaniemi 1967: 15, 19–20). Laaksossa on myös suovyöhykkeitä, jotka ovat 

syntyneet maaston painaumiin (Lax ym. 1993: 13). 

Alueelle on muodostunut harjuja, deltoja sekä sandureita, joissa glasifluviaalinen 

materiaali on kerrostuneena (Mansikkaniemi 1970: 15). Muodostumat ovat syntyneet 

vetäytyneen mannerjäätikön edustalle muodostuneen jääjärven aiheuttamien prosessien 

kautta, eli muodostumat ovat glasifluviaalista tai fluviaalista alkuperää (Manner & Tervo 

1988: 152). 
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6.2 Ilmasto ja kasvillisuus 

Vuosittainen sadanta valuma-alueen yläjuoksulla on noin 310 mm, mutta siirryttäessä 

joen suuta kohti sadanta kasvaa vähitellen 410 millimetriin. Sadannan keskimäärä vuotta 

kohti alueella on 450–500 mm. Lämpötilat pysyttelevät 0 °C yläpuolella toukokuun 

lopusta lokakuun lopulle, eli sateet Tenojokilaaksossa keskittyvät lämpimämmille 

kuukausille. Vuoden keskilämpötila alueella on noin -1 °C (Mansikkaniemi 1967: 16; 

Ilmatieteenlaitos 2015).  

Jäämeren läheisyyden ja Golfvirran ansiosta ilmasto Pohjois-Lapissa on leudompi 

kuin muilla alueilla, jotka sijaitsevat samoilla leveysasteilla. Kylmän ilmaston ansiosta 

haihdunta on vähäisempää kuin Etelä-Suomessa, ja jopa 80 % sadannasta päätyy suoraan 

vesistöihin (Niemi 2010: 359). 

Kasvillisuuden puolesta Tenojoen valuma-alue kuuluu pohjoisboreaaliseen-eli 

tunturimetsävyöhykkeeseen. Alueen kasvillisuustyypit ovat pohjoisille alueilla 

tyypillisesti karuja, ja ne voidaan jakaa rantametsiin ja rantaniittyihin, mäntymetsiin, 

koivuvyöhykkeeseen, paljakkaan sekä soihin (Mansikkaniemi 1970: 6). 

Tenojokilaaksossa on laajoja suokomplekseja, varsinkin tunturiylängöillä. 

Suovyöhykkeiden välissä tavataan tunturikoivikkoa tai puutonta 

varinksenmarjakangasta. Vaikka mäntymetsää esiintyy alueella, sen osuus jokilaakson 

pinta-alasta on kuitenkin pieni (Huttula ym. 1996: 8). Terminen kasvukausi alueella on 

noin 120–125 vuorokautta (Lapin ympäristökeskus 2009: 20, 17). 

6.3 Hydrologia 

Tenojoen valuma-alue on muodoltaan kapea ja pitkä. Tenojoen pitkittäinen profiili 

voidaan jakaa kolmeen pääosaan Alakönkään ja Yläkönkään koskien mukaan. Koskien 

ala-, ylä- ja keskiosa poikkeavat merkittävästi toisistaan (Mansikkaniemi 1970: 4, 10). 

Laakso on kapeimmillaan Yläkönkään ja Alakönkään kohdalla, ja leveys vaihtelee 1,2 

km ja 2,2 km välillä. Tenojoen yläjuoksua Yläkönkäälle asti kutsutaan Hiekka-Tenoksi 

sen tyypillisten hiekkasärkkien ja matalavetisten jokiosuuksien vuoksi. Yläkönkäältä 

alkaa Koski-Teno, joka on kapea, saareton, kivikkorantainen ja pienten koskien 

vallitsema jokiosuus. Alaköngästä kohti jokilaakso mataloituu hiljalleen, ja joen uoma 

levenee (Lax ym. 1993: 13). 
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Tenojoen vesistöalueella on Suomen rajojen puolella yli 600 järveä jotka ovat 

kooltaan suurempia kuin 5 hehtaaria, ja järviä jotka ovat suurempia kuin 50 hehtaaria on 

lähes 50 kappaletta. Alueen järvet ovat oligotrofisia eli vähäravinteisia, ja veden laatu on 

yleisesti hyvä. Kesäisin järvien happipitoisuus on myös hyvä, mutta talven aikana 

luonnollista happikatoa voi esiintyä (Erkinaro & Erkinaro 2006: 82).  

Tenojoki on jäässä noin puoli vuotta, ja jäät lähtevät Tenojoesta touko-kesäkuun 

aikana. Kun virtaama vähenee, myös veden lämpötila nousee. Lämpimintä vesi on 

heinäkuussa, jolloin veden lämpötila voi nousta jopa 20°C riippuen ilman lämpötilasta. 

Vesi alkaa kylmentyä elokuussa, ja syyskuussa veden lämpötila on jo alle 10°C (Lax ym. 

1993: 20). 

Virtausnopeudet vaihtelevat Tenolla Laxin ym. (1993: 19) mukaan uoman eri osissa 

ja eri syvyyksissä. Kun virtaus vaihtelee, myös vedenkorkeus muuttuu. Avovesikauden 

aikaan virtaamat vaihtelevat voimakkaasti kesän sateiden ja lämpimien kuivien kausien 

mukaan (Lax ym. 1993: 15). 

 

7. Tutkimusaineisto 

Tutkimuksessa käytetty aineisto on saatu Luonnonvarakeskukselta (LUKE, entinen 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL) ja Suomen Ympäristökeskukselta (SYKE). 

SYKE:ltä saadut aineistot on kerätty vuoden 2013 aikana Tenojoen valuma-alueen 

puroista Suomen ja Norjan puolelta, kun taas LUKE:lta saatu kala-aineisto on kerätty 

sähkökalastamalla pitkällä aikavälillä 1980–2000-luvuilla (Erkinaro 1988; Erkinaro & 

Erkinaro 2006) 

Aineistoon kuuluu yhteensä 40 puroa, joista 12 on Norjan puolelta, ja 28 puroa on 

Suomen puolelta Tenojoen valuma-alueella (liite 1, kuva 4). Tutkimusaineistosta valittiin 

tietyt 40 puroa sen perusteella, että SYKE:n ja LUKE:n aineistot oli kerätty näiltä 

samoilta pisteiltä. Tutkimuksen binääristä vastemuuttujaa, eli nieriää, koskeva aineisto 

kertoo esiintyykö (1) lajia vai ei-esiinny (0) (kuva 5). 



23 
 

 

Kuva 4. Tenon purojen valuma-alueet, sekä tutkimuspisteiden sijainti. 
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Kuva 5. Nieriän esiintyminen puroissa valuma-alueittain. Purojen valuma-alueet, joista ei ole 

tietoa, tarkoittavat niiden purojen valuma-alueita joista ei ollut tämän tutkimuksen aineistossa 

tietoa nieriän esiintymisestä LUKE:n sähkökalastusten (vuosina 1980–2000) perusteella. 

 

7.1 Ympäristömuuttujat 

Nieriän esiintymistä Tenojoen valuma-alueen puroissa mallinnetaan erilaisilla 

ympäristömuuttujilla. Muuttujat on jaettu kolmeen ryhmään: valuma-aluetta-, ravinnon 

runsautta sekä isotooppi-kemia-habitaattia kuvaavaan muuttujaryhmään (liite 2). 

Valuma-aluetta kuvaavina muuttujina on NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Cover)-indeksi, avosoiden ja järvien suhteelliset osuudet, valuma-alueiden 
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pinta-alat sekä keskimääräinen rinteenkaltevuus.  Kyseiset muuttujat laskettiin ArcGIS 

10.2.1- ohjelmistolla. 

 Lehtivihreän määrää kuvaava kasvillisuusindeksi NDVI laskettiin Raster 

calculator- ja Zonal statistics as table -työkaluilla. NDVI-arvot kuvaavat jokaisen 

valuma-alueen lehtivihreän määrän keskiarvoa. NDVI-indeksin laskukaava sisältää 

satelliittikuvan lähi-infrapunakanavan 4 (NIR) ja punaisen alueen kanavan 3 (RED). 

NDVI-indeksin yhtälö on: 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
 

(3) 

Indeksi perustuu kasvien klorofyllin absorboimaan punaiseen valoon, ja niiden 

heijastamaan lähi-infrapunaan. NDVI kuvaakin erityisen hyvin vihreän kasvillisuuden ja 

biomassan määrää (Carlson & Ripley 1997: 241). Näytepurojen keskiarvot on laskettu 

satelliittikuvasta, joka on otettu 3.7.2005 (USGS 2005).  

Valuma-alueiden kokonaispinta-alat (km2) sekä järvien ja avosoiden suhteelliset 

osuudet (%) valuma-alueittain laskettiin Tabulate Area-toiminnalla käyttäen Corine-

maankäyttöluokitusta, jossa erotuskyky on 20 x 20 metriä (SYKE 2012). Norjan valuma-

alueen puolelle tarvittava aineisto saatiin The Norwegian Forest and Landscape-

instituutin Corine-aineistosta (2012). Avosoiden ja järvien suhteelliset osuudet laskettiin 

summaamalla yhteen kaikki valuma-alueiden maankäyttöluokat, ja jakamalla summattu 

arvo valuma-alueittain avosoiden ja järvien määrällä, ja lopuksi kertomalla saatu luku 

sadalla jotta saataisiin selville suhteelliset osuudet. Valuma-alueiden kokonaispinta-alat 

muutettiin neliömetreistä neliökilometreiksi. 

Keskimääräiset rinteenkaltevuudet valuma-alueittain laskettiin käyttäen 

Maanmittauslaitoksen (2010) 10 x 10 m korkeusmallia (Digital Elevation Model, DEM). 

Korkeusmalli muokattiin ennen rinteenkaltevuuden laskemista hydrologisesti eheäksi 

täyttämällä Fill-työkalulla kaikki korkeusmallin painanteet. Tällä menetelmällä suljetaan 

pois mahdolliset epävarmuustekijät, ja korkeusmalli pystyy määrittämään veden 

virtaussuunnan koko korkeusmallin alueelle alarinteeseen (Jenson & Domingue 1988: 

1593). Itse rinteenkaltevuus laskettiin Slope-työkalulla, jonka jälkeen 
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rinteenkaltevuuksien keskiarvot asteina valuma-alueittain saatiin Zonal statisctics as 

table-työkalulla.  

Isotooppi-kemia-habitaattia kuvaavina muuttujina ovat pH-arvot, sekä 

kokonaistypen määrä, jotka on kerätty SYKE:n toimesta Tenolta samana ajankohtana 

kuin vesihyönteisnäytteet. Isotooppimuuttujina ovat hapen stabiilit isotoopit syksyltä ja 

keväältä, sekä silikaattien (SiO2) määrät syksyltä ja keväältä. Aineistot on kerätty vuonna 

2013. pH mitattiin YSI-mittarilla, joka vietiin muiden näytteiden ja mittausten oton ajaksi 

ylävirran suuntaan mittaamaan pH-pitoisuutta. Vesinäytteistä analysoitiin laboratoriossa 

kokonaistypen määrä (μg/l) Suomen vesihallinnon standardien mukaisesti. 

Isotooppikoostumukset (δ-arvot) analysoitiin Picarro L2120-i-analysaattorilla. 

Ravinnon runsautta kuvaavana muuttujana tutkimuksessa toimii ajeessa usein 

olevat ja pohjalla usein pysyvät vesihyönteisrunsaudet, jotka on laskettu syksylle ja 

keväälle. Lajit jaoteltiin ensin sukutasolla ajeessa usein oleviin ja pohjalla pysyviin 

lajeihin. Sukutason aineistosta summattiin yhteen ajeessa usein olevien ja pohjalla 

pysyvien lajien summa syksylle ja keväälle. Muuttuja on laskettu SYKE:n vuoden 2013 

aikana kerätyn vesihyönteisaineiston mukaan, joka kuvaa lajien yksilörunsautta jokaisella 

tutkimuspisteellä. SYKE:n vesihyönteisaineiston sukujen luokittelu ajeessa usein oleviin 

ja pohjalla pysyviin vesihyönteisiin perustuu Erkinaron ja Erkinaron (1998) tutkimukseen 

(liite 3). Erkinaron ja Erkinaron (1998) tutkimuksessa vesihyönteisistä on laskettu ajeen 

kokonaismäärä tutkimusalueen puroista. SYKE:n keräämät vesihyönteisnäytteet on 

kerätty semikvantitatiivisella potkuhaavimenetelmällä, jossa näytteidenottoala on ollut 

50 m2. Menetelmä perustuu uoman pohjan pöyhimiseen 30 sekunnin ajan, samalla kun 

näytteidenottohaavia pidetään alavirrassa. Menetelmä suoritettiin kuusi kertaa näytealan 

eri puolille, jotta näyteotos olisi mahdollisimman kattava. Pohjaeläinten lajittelu ja 

tunnistus taksomiselle tasolle suoritettiin laboratoriossa (Kärnä ym. 2015: 1345). 

Vesihyönteisaineistosta puuttui havainnot paikalta ST27. Paikan arvot saatiin 

laskemalla keskiarvo muiden tutkimuspaikkojen vesihyönteismäärien perusteella. 

Puuttuvan aineiston korvaaminen muun aineiston keskiarvolla on yksi yleisimmistä ja 

helpoimmista keinoista korvata puuttuvia havaintoja (Legendre & Legendre 2012: 55). 
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8. Menetelmät 
Tutkimuksessa käytettiin erilaisia tilastollisia menetelmiä, joita voidaan hyödyntää muun 

muassa biogeografisissa mallinnuksissa. Ensimmäiseksi suoritettiin ympäristömuuttujien 

sovittuneisuuden tarkastelu ainestossa GAM-mallien avulla, jonka jälkeen suoritettiin 

korrelaatioiden tarkastelu ja varsinainen GLM-mallinnus. Variaation osituksen jälkeen 

malliin valikoituneita yksittäisiä ympäristömuuttujia tarkasteltiin drop contribution-

menetelmällä ja hierarkkisella osituksella (kuva 6). 

 

 
 
Kuva 6. Yhteenveto tutkimuksen menetelmistä, ja menetelmien suoritusjärjestys. 

 
 

8.1 Yleistetty additiivinen malli 

Yleistetty additiivinen malli (Generalized Additive Model, GAM) on yleistetyn 

lineaarisen mallin laajennus, mutta siihen kuuluu tasoittava funktio joka lisätään 

selittäviin muuttujiin. Tasoitusfunktion voimakkuus määritetään vapausasteilla. 

Vapausasteiden määrää valittaessa on otettava huomioon muun muassa havaintojen 
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määrä, jottei mallista tulisi ylisovittuva. Yleistetty additiivinen malli on 

puoliparametrinen menetelmä, jolla tarkoitetaan sitä että vasteen virhejakauma on 

määritettävä etukäteen (Guisan ym. 2002: 93–94). Yleistetty additiivinen malli voidaan 

esittää yhtälöllä (Wood 2006: 121):  

 

𝑔(𝜇𝑖) = 𝑋𝑖𝜃 + 𝑓1(𝑥1𝑖) + 𝑓2(𝑥21) + 𝑓3(𝑥31,𝑥41)+… 

(4) 

Yhtälössä g on linkkifunktio, 𝜇 on vastemuuttujan odotusarvo, 𝑋𝑖 ovat ennustemuuttujia, 

θ on vastaavan parametrin vektori ja fj ovat silottavia tekijöitä selittäville muuttujille xk 

(Wood 2006: 59, 121). GAM-mallissa käytetty linkkifunktio on logistinen linkkifunktio, 

jossa p kuvaa selittäviä muuttujia (Yee & Mitchell 1991: 587, 590):  

 

g(𝑝) = log (
𝑝

1 − 𝑝
) 

(5) 

Yleistetyt additiiviset mallit tarjoavat muutamia etuja yleistettyihin lineaarisiin 

malleihin verrattuna. GAM-mallit ovat erityisen hyödyllisiä siinä, että niillä voidaan 

muodostaa vastekäyriä sovittamalla epäparametrisia tasoittajia aineistoon. Lisäksi GAM 

on menetelmänä joustava, ja se tarjoaa mahdollisuuden monimutkaisempien 

vuorovaikutussuhteiden tutkimiseen vastemuuttujien ja ympäristömuuttujien välillä 

(Hjort & Luoto 2011: 367). Yleistetyllä additiivisella mallilla yleensä vältetään 

ylisovittuminen (Venables & Dichmont 2004: 331). Yleistettyjen additiivisten mallien 

käyttäminen kalatutkimuksissa on harvinaisempaa kuin yleistettyjen lineaaristen mallien, 

mutta niiden käyttö on lisääntynyt (Venables & Dichmont 2004: 331). 

Ennen yleistetyn lineaarisen mallin tekoa on mielekästä tarkastella 

ympäristömuuttujien sovittuneisuutta (selitysastetta ja vastekäyrän muotoa) aineistossa 

yleistetyillä additiivisilla malleilla (Barry & Walsh 2002: 181). Tämän tutkimuksen 

jokaisen selittävän muuttujan GAM-mallit tehtiin R-ohjelman 2.15.1-versiolla, käyttäen 

mgcv-lisäpakettia. Mallin suurimmaksi vapausasteeksi määriteltiin kaksi. Tutkimuksen 

havaintojen määrä on suhteellisen pieni (n = 40), joten pienemmän vapausteen käyttö on 

perusteltua (Venables & Dichomont 2004: 327). Jokaiselle muuttujalle tehtiin vastekäyrät 
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ja tutkittiin selitysasteita, joilla kuvataan muuttujien sovittuneisuutta aineistossa 

suhteessa nieriän esiintymiseen.  

 

8.2 Yleistetty lineaarinen malli 

Yleistettyjä lineaarisia malleja (Generalized Linear Model, GLM) on käytetty laajasti 

kaloihin liittyvissä tutkimuksissa, joista yleisin sovellus on kalojen runsauden 

mallintaminen. Mallilla voidaan kuitenkin myös mallintaa esimerkiksi kalojen 

selektiivisyyttä kalastusvälineisiin, tai biologisten parametrien kuten kasvun arviointia 

(Venables & Dichmont 2004: 322). 

Yleistetty lineaarinen malli on erityisen hyödyllinen silloin kun käytettävissä on 

binäärinen aineisto. Malli on yksi klassisista lineaarisista malleista, ja sen avulla pyritään 

mallintamaan muuttujan y määrää muuttujien x avulla. Yleistetyn lineaarisen mallin 

yhtälö on seuraava (McCullagh & Nelder 1989: 26; Venables & Dichmont 2004: 320–

322):  

𝐸(𝑌𝑖) = 𝜇𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑗  

𝑝

𝑗=1

𝛽𝑗 

(6) 

Yhtälössä Y on vastemuuttuja, 𝜇 on vastemuuttujan odotusarvo, 𝑥𝑖𝑗 ovat 

ennustemuuttujia, ja 𝛽 ovat tuntemattomia arvoja (McCullagh & Nelder 1989: 26) 

Rakennettaessa yleistettyä lineaarista mallia tulee ottaa huomioon muun muassa 

aineiston jakauma, ja malliin sovellettavat ennustemuuttujat (McCulloch ym. 2008: 2). 

Yleistettyyn lineaariseen malliin kuuluva aineisto voi kuulua moniin erilaisiin 

todennäköisyyden jakaumiin, joihin kuuluu muun muassa normaali-, binomi-, Poisson-, 

negatiivinen binominen sekä gammajakauma. Malli on joustava ja se sopii hyvin 

ekologisen aineiston käsittelemiseen (Guisan ym. 2002: 90).  

Yleistetyllä lineaarisella mallilla on sitä kuvaavia perusodotuksia. Malliin kuuluu 

linkkifunktio, jolla määritetään vastemuuttujan suhde mallin lineaariseen osaan.  

Linkkifunktiossa η kuvaa selittävien muuttujien lineaarista ennustetta, ja μ taas 

vastemuuttujien odotusarvoa (Venables & Dichmont 2004: 322). Kun käytettävissä on 
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binäärinen aineisto, linkkifunktio on yleisesti logistinen linkkifunktio, jonka yhtälö on 

McCullaghin ja Nelderin (1989: 31) mukaan: 

 

η = log (
𝜇

1 − 𝜇
) 

(7) 

Ennen yleistetyn lineaarisen mallin tekemistä tarkastettiin, ettei muuttujaryhmien 

muuttujien välillä ole yli 0,7 suuruisia korrelaatioita (Metsämuuronen 2008: 62) (liitteet 

4–6). Korrelaatiokertoimena käytettiin Spearmannin korrelaatiokerrointa. Isotooppi-

kemia-habitaattia kuvaavaassa muuttujaryhmässä silkaattimuuttuja (SiO2) syksyltä 

korreloi yli 0,7 rajan, joten muuttujaa ei huomioitu mallinnuksessa.  

Poikkeavat havainnot aineistossa selvitettiin muuttujaryhmittäin R:n Plot-

toiminnolla, josta katsottiin menevätkö havainnot Cookin etäisyyden 1 yli. Jos havainto 

meni tämän rajan yli niin havainnot poistettiin, sillä poikkeavat havainnot voivat 

huonontaa mallin selityskykyä ja vakautta (Cook 1977; Olsson 2002: 60). Poikkeavia 

havaintoja löytyi kahdesta muuttujaryhmästä: valuma-aluemuuttujista sekä ravinnon 

runsautta kuvaavista muuttujista. Valuma-aluemuuttujissa poikkeavana havaintona oli 

tutkimuspiste ST45, jossa valuma-alueen kokonaispinta-alan arvo oli poikkeava. 

Ravinnon runsautta kuvaavissa muuttujissa poikkeavia havaintoja oli kevään ajeessa 

usein olevissa ja pohjalla usein pysyvissä vesihyönteisissä paikalla NT15. Koska 

poikkeavien havaintojen kokonaisdevianssi-arvo (Null deviance) ei ollut sama johtuen 

poikkeavista havainnoista, laskettiin muuttujaryhmän kaikille muuttujille selitysasteet.  

GLM-mallinnus tehtiin R-ohjelman 2.15.1 R-cmdr-paketilla (Fox 2005), käyttäen 

GLM-funktiota. Muuttujien valintatapa on eteenpäin askeltava. Muuttujaryhmien 

jäännöspoikkeama-arvoja (Residual deviance) vertailtiin, ja arvon perusteella valittiin 

malliin se muuttuja, joka sai pienimmän arvon. Suurimman selitysasteen omaavia 

muuttujia jokaisessa muuttujaryhmässä lisättiin malliin niin kauan, että AIC (Akaike 

Information Criterion)- arvot pienenivät. AIC-arvo on laajasti käytössä ekologisissa 

tutkimuksissa, ja se sopii erityisen hyvin ennustaviin yhteisö-tai ekosysteemiekologian 

malleihin (Aho ym. 2014: 635). 
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GLM-mallin tekemisen jälkeen tarkastettiin vielä lopullisen mallin VIF (Variance 

Inflation Factor)- arvot, joilla voidaan tarkastella muuttujien välistä keskinäistä 

korrelaatiota ja multikollineaarisuutta (O’Brien 2007: 673). Kaikki malliin valikoituneet 

muuttujat jäivät VIF-arvoltaan multikollineaarisuuden raja-arvon 3 alle, eli mallin 

muuttujien välilä ei ollut epävakautta. 

 

8.3 Variaation ositus 

Ekologisissa tutkimuksissa on yleistä, että selittävät muuttujaryhmät on jaettu useampiin 

ryhmiin. Tutkittaessa ympäristömuuttujien vaikutusta vastemuuttujaan on mielekästä 

tarkastella myös yhden tai useamman muuttujaryhmän välisiä vuorovaikutuksia. 

Variaation osituksella tarkoitetaan aineistossa olevan vaihtelun jakamista yhden tai 

useamman selittävän muuttujaryhmän kesken (Borcard ym. 2011: 180; Legendre & 

Legendre 2012: 571). Variaation osituksella voidaan selvittää tässä tutkimuksessa 

muuttujaryhmien, ja muuttujaryhmien yhdistelmien vaikutusta nieriän esiintymiseen. 

GLM-mallissa saaduille muuttujaryhmille laskettiin D2-arvot, ja vielä edelleen 

korjatut D2-arvot (Adjusted D2). D2-arvot voidaan laskea yhtälöllä (Guisan & 

Zimmermann 2000: 166): 

 

𝐷2 =  
𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖 − 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖

𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖
 

(8) 

Yhtälössä kokonaisdevianssi tarkoittaa Null deviance-arvoja, ja residuaalidevianssi 

tarkoittaa jäännöspoikkeamarvoja (Residual deviance).      

Jotta saataisiin selville mallin selitysasteet, lasketaan korjatut D2-arvot. Korjatut 

D2-arvot kuvaavat jokaisen muuttujaryhmän sovitettua selitysprosenttia (Guisan ym. 

1999: 111; Peres-Neto ym. 2006: 2615). D2-arvoista voidaan laskea korjatut D2-arvot 

yhtälöllä (Guisan & Zimmermann 2000: 166–167):  

 

1 −
(1 − 𝐷2) ∗ (𝑁 − 1)

(𝑁 − 𝑝 − 1)
 

(9) 
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Yhtälössä N on näytteiden määrä, ja p on selittävien muuttujien määrä. Korjatut D2-arvot 

suurenevat sitä mukaa kun näytteiden määrä kasvaa, tai selittävien muuttujien määrä 

vähenee (Guisan & Zimmermann 2000: 167).         

 

8.4 Drop contribution 

Malliin valikoituneiden yksittäisten muuttujien selitysasteet laskettiin niin sanotulla drop 

contribution-menetelmällä. Menetelmää voidaan käyttää muun muassa GAM-ja GLM-

malleihin. Drop contribution-menetelmän avulla voidaan tarkastella, kuinka paljon 

jokainen yksittäinen muuttuja selittää koko mallista (Hjort 2014: 138).  

Drop contribution-menetelmä perustuu jäännöspoikkeama-arvojen muutokseen. 

Muutokset jäännöspoikkeama-arvoihin saadaan, kun yksittäisiä muuttujia pudotetaan 

pois täydestä GLM-mallista. Lopulliset selitysasteet saadaan niin sanotuista Drop 

deviance-arvoista, jotka ovat verrattavissa pienimmän neliösumman regressiomallien 

varianssiin (Castella ym. 2001; Song ym. 2013: 336; Hjort 2014: 138). Drop deviance-

arvot saatiin yhtälöllä: 

𝐷𝑟𝑜𝑝 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 =  
𝐽ää𝑛𝑛ö𝑠𝑝𝑜𝑖𝑘𝑘𝑒𝑎𝑚𝑎 − 𝑎𝑟𝑣𝑜 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑗𝑎𝑛 𝑝𝑢𝑑𝑜𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑗ä𝑙𝑘𝑒𝑒𝑛

𝐽ää𝑛𝑛ö𝑠𝑝𝑜𝑖𝑘𝑘𝑒𝑎𝑚𝑎 − 𝑎𝑟𝑣𝑜 𝑘𝑜𝑘𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎
 

       (10) 

Drop deviance-arvojen laskemisen jälkeen saadut arvot summattiin yhteen. 

Lasketuista drop deviance-arvoista, ja drop deviance summatuista arvoista saatiin 

lopulliset yksittäisten muuttujien selitysasteet yhtälöllä: 

𝑆𝑒𝑙𝑖𝑡𝑦𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 (%) = 1 − (
𝑑𝑟𝑜𝑝 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 − 𝑑𝑟𝑜𝑝 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

𝑑𝑟𝑜𝑝 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
) ∗ 100 

(11) 

8.5 Hierarkkinen ositus 

Hierarkkisen osituksen avulla voidaan huomioida multikollineaarisuuden aiheuttamat 

ongelmat perustamalla analyysi hierarkkiseen ositukseen. Osituksessa muuttujien 

varianssit ositetaan siten, että voidaan tarkastella yksittäisten muuttujien itsenäisiä 

selitysvoimia mallin selittämästä aineiston vaihtelusta (Independent contribution). 

Menetelmässä on mahdollista tutkia myös useamman eri muuttujan yhtenäistä 
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selitysvoimaa (Cojoint contribution) (Hjort & Luoto 2009: 327–328). Menetelmällä ei 

voida havainnoida polynomisia muuttujia tai muuttujien välisiä vuorovaikutussuhteita. 

Tämä voidaan Heikkisen ym. (2004: 832) mukaan nähdä menetelmän puutteena, sillä 

käyräviivaiset vasteet ovat hyvin yleisiä kun tutkitaan muun muassa biodiversiteetin tai 

ympäristötekijöiden vuorovaikutuksia. 

GLM-malliin valikoituneille muuttujille tehtiin hierarkkinen ositus käyttämällä R-

ohjelman 2.15.1- versiota, sekä hier.part lisäpakettia. Osituksen sovitusmenetelmänä 

toimi logaritminen todennäköisyys. 

9. Tulokset 

9.1 Ympäristömuuttujien sovittuneisuus aineistossa 

Valuma-aluemuuttujista keskimääräinen rinteenkaltevuus (7a) on GAM-mallissa 

negatiivisesti lineaarinen, ja mallin luottamusvälit ovat suuret (kuva 7). Järvien 

suhteellinen osuus (7b) on sovittunut hyvin x-akselin alkupäästä. Mallin luottamusväli 

kuitenkin kasvaa ja käyrän muoto muuttuu negatiiviseksi. Keskimääräinen 

rinteenkaltevuus selittää 2,3 % aineiston vaihtelusta. Järvien suhteellinen osuus selittää 

eniten aineiston vaihtelusta kaikista GAM-malleista, eli 25,5 %. 

 

Kuva 7. GAM-mallin vastekäyrät ja selitysasteet 7a) keskimääräisen rinteenkaltevuuden (2,3 %) 

ja 7b) järvien suhteellisen osuuden (25,5 %) vaikutuksesta nieriän esiintymiseen. X-akselilla on 

muuttujan havaitut arvot, ja y-akselilla osittaisresiduaalit. Katkoviivat kuvaavat 95 % 

luottamusvälejä.  

 

NDVI-indeksin (8a) vastekäyrän luottamusvälit ovat suuret y-akselilla nollan molemmin 

puolin (kuva 8). NDVI-indeksi selittää aineiston vaihtelusta 8,5 %. Avosoiden 

suhteellinen osuus (8b) on vastekäyrän mukaan suhteellisen hyvin sovittunut. Havainnot 
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ovat jakautuneet tasaisesti aineistossa, mutta luottamusvälit kasvavat x-akselin 

loppupäässä, missä yksi havainto vaikuttaa vastekäyrän kulkuun. Avosoiden suhteellinen 

osuus selittää aineiston vaihtelusta 11,6 %. Valuma-alueen kokonaispinta-alan (8c) 

vastekäyrän kulkuun vaikuttaa voimakkaasti yksi havainto x-akselin loppupäässä. 

Havainnot ovat jakautuneet lähinnä x-akselin alkupäähän, jolloin yksi havainto x-akselin 

päässä kasvattaa luottamusvälin suureksi. Valuma-alueen kokonaispinta-ala selittää 

aineiston vaihtelusta 11,1 %.  

 

Kuva 8. GAM-mallin vastekäyrät ja selitysasteet 8a) NDVI-indeksin (8,5 %), 8b) avosoiden 

suhteellisen osuuden (11,6 %) sekä 8c) valuma-alueen kokonaispinta-alan (11,1 %) vaikutuksesta 

nieriän esiintymiseen. X-akselilla on muuttujan havaitut arvot, ja y-akselilla osittaisresiduaalit. 

Katkoviivat kuvaavat 95 % luottamusvälejä.                                    

 

Isotooppi-kemia-habitaatin muuttujista (kuva 9) kokonaistyppi (9a) ja pH (9b) ovat 

vastekäyrien muodon perusteella lineaarisia. Kokonaistypen vastekäyrän luottamusvälit 

ovat suuret, ja itse vastekäyrä on muodoltaan negatiivinen. Myös pH on huonosti 

sovittunut, sillä yksi havainto vaikuttaa vastekäyrän kulkusuuntaan, jolloin luottamusväli 

kasvaa. Molemmat muuttujat selittävät suhteellisen vähän aineiston vaihtelusta. 

Kokonaistypen selitysaste on 9,6 %, ja pH:n selitysaste vain 1,1 %.         
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Kuva 9. GAM-mallin vastekäyrät ja selitysasteet 9a) kokonaistypen (9,6 %) ja 9b) pH:n (1,1 %) 

vaikutuksesta nieriän esiintymiseen. X-akselilla on muuttujan havaitut arvot, ja y-akselilla 

osittaisresiduaalit. Katkoviivat kuvaavat 95 % luottamusvälejä. 

 

Isotooppi-kemia-habitaatin isotooppimuuttujat ovat muodoltaan epälineaarisia (kuvat 10 

ja 11). Käyrän muoto kulkee aluksi positiivisesti, mutta muuttujan suhde nieriään 

muuttuu negatiivisemmaksi tietyn kynnysarvon jälkeen. Hapen stabiilia isotooppia 

kuvaavat muuttujat syksyltä (10a) ja keväältä (10b) selittävät mallissa aineiston vaihtelua 

paremmin kuin silikaattimuuttujat. Hapen stabiili isotooppimuuttuja keväältä sovittuu 

mallissa hyvin, mutta yksi ääripään havainto kasvattaa luottamusväliä ja muuttaa 

vastekäyrän suuntaa negatiiviseksi. Myös muuttujan selitysprosentti (12,5 %) on hieman 

suurempi kuin vastaavan muuttujan selitysprosentti syksyltä (10,5 %). 

 

Kuva 10. GAM-mallin vastekäyrät ja selitysasteet 10a) hapen stabiilin isotoopin (10,5 %) (syksy) 

sekä 10b) hapen stabiilin isotoopin (12,5 %) (kevät) vaikutuksesta nieriän esiintymiseen. X-

akselilla on muuttujan havaitut arvot, ja y-akselilla osittaisresiduaalit. Katkoviivat kuvaavat 95 % 

luottamusvälejä. 
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Silikaattimuuttujat syksyltä (11a) ja keväältä (11b) ovat mallissa myös muodoltaan 

epälineaarisia, ja muuttujat huonosti sovittuneita. Myös mallien luottamusvälit ovat 

suuret. Silikaattien selitysprosentit jäävät pieneksi, silikaattien syksyn havaintojen 

selittäessä 4,0 %, ja silikaattien kevään havaintojen selittäessä 4,4 % aineiston vaihtelusta. 

 

Kuva 11. GAM-mallin vastekäyrät ja selitysasteet 11a) silikaattien (4,0 %) (syksy) sekä 11b) 

silikaattien (4,4 %) (kevät) vaikutuksesta nieriän esiintymiseen. X-akselilla on muuttujan havaitut 

arvot, ja y-akselilla osittaisresiduaalit. Katkoviivat kuvaavat 95 % luottamusvälejä. 

 

Vesihyönteismuuttujat ovat suhteellisen hyvin sovittuneita vastekäyrien ja 

selitysasteiden perusteella (kuvat 12 ja 13). Pohjalla usein pysyvien vesihyönteisten 

yksilömäärät keväältä ovat epälineaarisesti yhteydessä nieriän 

esiintymistodennäköisyyteen (12a). Yhteys vasteen esiintymiseen muuttuu positiviiseksi, 

kun vesihyönteisten yksilömäärä ylittää tietyn raja-arvon. Luottamusväli kuitenkin 

suurenee vastekäyrän noustessa. Muuttujan selitysprosentti on suhteellisen suuri, 17,5 %. 

Pohjalla usein pysyvät vesihyönteiset syksyltä (12b) on käyrältään lineaarisempi ja 

positiivinen. Vastekäyrässä on kuitenkin suuri luottamusväli, ja yksi havainto ohjailee 

vastekäyrän kulkusuuntaa merkittävästi. Muuttujan selitysprosentti jää suhteellisen 

alhaiseksi (8,2 %). 
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Kuva 12. GAM-mallin vastekäyrät ja selitysasteet 12a) pohjalla usein pysyvien vesihyönteisten 

(17,5 %) (kevät) sekä 12b) pohjalla usein pysyvien vesihyönteisten (8,2 %) (syksy) vaikutuksesta 

nieriän esiintymiseen. X-akselilla on muuttujan havaitut arvot, ja y-akselilla osittaisresiduaalit. 

Katkoviivat kuvaavat 95 % luottamusvälejä. 

 

Ajeessa usein olevat vesihyönteiset keväältä (13a) ja syksyltä (13b) ovat 

vastekäyrien perusteella myös suhteellisen hyvin sovittuneita. Ajeessa usein olevat 

vesihyönteiset keväältä on mallissa paremmin sovittunut kuin syksyn vastaava muuttuja, 

sillä luottamusväli ei pääse kasvamaan yhtä suureksi. Ajeessa usein olevat vesihyönteiset 

keväältä saa ravinnon runsautta kuvaavista muuttujista parhaan selitysprosentin (22 %). 

Ajeessa usein olevat vesihyönteiset syksyltä selittävät aineiston vaihtelusta 6,2 %.  

 

Kuva 13. GAM-mallin vastekäyrät ja selitysasteet 13a) ajeesssa usein olevien vesihyönteisten 

(22 %) (kevät) sekä 13b) ajeessa usein olevien vesihyönteisten (6,2 %) (syksy) vaikutuksesta 

nieriän esiintymiseen. X-akselilla on muuttujan havaitut arvot, ja y-akselilla osittaisresiduaalit. 

Katkoviivat kuvaavat 95 % luottamusvälejä. 
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9.2 Nieriän esiintymistä selittävät ympäristömuuttujat 

Yhteensä GLM-malliin tuli mukaan kuusi ympäristömuuttujaa (taulukko 1). Valuma-

aluemuuttujista valikoitui kaksi muuttujaa: valuma-alueen kokonaispinta-ala 

neliökilometreissä sekä keskimääräinen rinteenkaltevuus. Valuma-aluemuuttujaryhmä 

selittää nieriän esiintymistä eniten kaikista muuttujaryhmistä.            

Isotooppi-kemia-habitaattiin valikoitui mukaan hapen stabiili isotooppi keväältä, 

kokonaistyppi sekä pH. Ravinnon runsautta kuvaavasta muuttujaryhmästä malliin tuli 

mukaan pohjalla usein pysyvät vesihyönteiset syksyltä. 

Malliin valikoituneilla muuttujilla on kolmella on negatiivinen vaikutussuunta, ja 

kolmella muuttujalla on positiivinen vaikutussuunta nieriän esiintymiseen. Negatiivisen 

vaikutussuunnan omaavia muuttujia ovat hapen stabiili isotooppi keväältä, kokonaistyppi 

sekä keskimääräinen rinteenkaltevuus. Pohjalla usein pysyvät vesihyönteiset syksyltä, 

valuma-alueen kokonaispinta-ala sekä pH saavat positiivisen vaikutussuunnan. 

 

Taulukko 1. GLM-malliin valikoituneet ympäristömuuttujat, sekä niiden vaikutussuunnat 

muuttujaryhmittäin.  

 

Muuttujaryhmä Malliin valikoituneet muuttujat        Vaikutussuunta 

Valuma-alue Valuma-alue (km2) + 

 Keskimääräinen rinteenkaltevuus - 

Isotooppi-kemia 

habitaatti Hapen stabiili isotooppi (kevät) - 

 Kokonaistyppi - 

 pH + 

Ravinnon runsaus 

Pohjalla usein pysyvät vesihyönteiset                   + 

(syksy) 

 

 

9.2.1 Muuttujaryhmien selityskyky 

Korjattujen D2-arvojen perusteella itsenäisistä muuttujaryhmistä valuma-

aluemuuttujaryhmä (a) selittää 23,1 % aineiston vaihtelusta (kuva 14). Isotooppi-kemia-

habitaatti selittää mallista 13,1 % (b), kun taas ravinnon runsaus selittää 16,6 % (c).  

Diagrammissa d, e, ja f kuvaavat kahden muuttujaryhmän jaettua selitysosuutta. 

Valuma-alueen ja isotooppi-kemia-habitaatin yhteinen jaettu selitysosuus on 4,9 % (d). 

Valuma-alueen ja ravinnon runsauden yhteisselittävyys on -8,4 % (e). Isotooppi-kemia-
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habitaatin ja ravinnon runsauden jaettu selitysosuus on 5,4 % (f). Kaikkien kolmen 

muuttujaryhmän yhteinen selitysprosentti on -5,2 % (g). 

Mallin selittämätön osuus U on 50,3 %. Mallin kokonaisselitysprosentti saadaan 

laskemalla 100-U, jolloin selitysasteeksi saadaan 49,7 %.  

 

Kuva 14. Korjatut D2-arvot muuttujaryhmittäin.  

 

9.2.2 Yksittäisten muuttujien selityskyky 

Kun tarkastellaan malliin valikoituneita yksittäisiä ympäristömuuttujia, drop 

contribution-menetelmällä kaksi korkeinta selitysastetta saivat pohjalla usein pysyvät 

vesihyönteiset syksyltä (22,8 %), sekä valuma-alueen kokonaispinta-ala (20,6 %) (kuva 

15). Hapen stabiili isotooppi keväältä selittää 19,6 %, keskimääräisen rinteenkaltevuuden 

selittäessä 18,4 %. Kokonaistyppi selittää 12,3 %, kun taas pH:n selitysaste on 6,2 %.  
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Kuva 15. Hierarkkisella osituksella ja drop contribution-menetelmällä saadut GLM-malliin 

valikoituneiden yksittäisten muuttujien selitysasteet. 

 

Hierarkkisella osituksella valuma-alueen kokonaispinta-ala saa suurimman 

selitysasteen (26,5 %), kun pohjalla usein pysyvät vesihyönteiset syksyllä ovat toiseksi 

merkittävin muuttuja (21,9 %). Kokonaistyppi selittää hierarkkisen osituksen mukaan 

19,8 %, kun taas hapen stabiili isotooppi keväältä selittää 15,4 %. Keskimääräinen 

rinteenkaltevuus saa selitysasteeksi 11,4 %. pH saa myös hierarkkisella osituksella 

pienimmän selitysasteen (4,7 %).  

Hierarkkisen osituksen kautta saadut muuttujien selitysasteet poikkeavat hieman 

drop contribution-menetelmällä saaduista tuloksista. Valuma-alueen kokonaispinta-ala 

on merkittävin yksittäinen muuttuja hierarkkisella osituksella, kun taas drop contribution-

menetelmällä pohjalla usein pysyvät vesihyönteiset syksyltä on merkittävin. Drop 

contribution-menetelmä antaa suuremmat selitysasteet myös hapen stabiilille isotoopille 

keväältä ja keskimääräiselle rinteenkaltevuudelle kuin hierarkkinen ositus, kun taas 

kokonaistyppi saa hierarkkisella osituksella merkittävämmän selitysasteen. pH:n osalta 

hierarkkisella osituksella saadut tulokset ovat yhtenäisiä drop contribution-menetelmän 

kanssa.  
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10. Tulosten tarkastelu 

10.1 Ympäristömuuttujien sovittuneisuus tutkimusaineistossa 

Yksi parhaiten sovittuneita muuttujia tutkimusaineistossa on järvien suhteellinen osuus. 

Vastekäyrän mukaan nieriän esiintyminen on todennäköisintä silloin, kun järvien 

suhteellinen osuus valuma-alueella on alle 3 %. Vasteen negatiivisesta yhteydestä järvien 

määrään voitaisiin päätellä, että nieriän esiintyminen on todennäköisempää puroissa, 

joiden veden alkuperä on peräisin pohjavedestä tai lumen sulamisvesistä (Kortelainen & 

Karhu 2014). Selitysasteiden perusteella muut valuma-aluetta koskevat muuttujat eivät 

ole aineistossa yhtä hyvin sovittuneita kuin järvien suhteellinen osuus. Esimerkiksi 

valuma-alueen kokoa kuvaavan vastekäyrän luottamusväli suurenee, kun valuma-alueen 

koko kasvaa. Näin ollen ennusteen epävarmuus lisääntyy, ja käyrästä ei ole kovin 

mielekästä tulkita nieriän esiintymistä. Myös rinteenkaltevuuden selitysaste jää 

suhteellisen pieneksi. Vastekäyrästä voidaan kuitenkin päätellä, että nieriän esiintyminen 

on todennäköisintä silloin kun rinteenkaltevuus Tenon valuma-alueella on 

mahdollisimman pieni, eli noin 0 astetta. Avosoiden suhteellista määrää kuvaavan 

vastekäyrän mukaan nieriän esiintymistodennäköisyys on suurin kun soita on 

mahdollisimman vähän. Soiden määrällä on vaikutusta muun muassa siihen, millainen 

virtavesien kemiallinen tasapaino on (Walker ym. 2012). Tulosten mukaan nieriä viihtyy 

karuilla alueilla, jolloin soista virtavesiin kulkeutuvat ravinteet voivat heikentää nieriän 

esiintymistodennäköisyyttä. 

NDVI-indeksin vastekäyrän perusteella nieriää esiintyy silloin, kun NDVI-arvot 

ovat mahdollisimman pieniä. Pienillä indeksin arvoilla kasvillisuutta on niukasti, jolloin 

lehtivihreääkin on vähemmän. Nieriä viihtyy siis alueilla, jotka ovat mahdollisimman 

karuja (Carlson & Ripley 1997: 242). Lohikalojen on osoitettu viihtyvän avoimissa 

vesissä, joissa ei ole liikaa kasvillisuutta (esim. Flynn & Ritz 1999; Mäki-Petäys ym. 

2011). Esimerkiksi taimen esiintyy yleensä sellaisissa virtavesissä, joissa on vähän uoman 

yllä roikkuvaa kasvillisuutta (Armstrong ym. 2003: 161; Mäki-Petäys ym. 2011: 520). 

Liialla kasvillisuudella voi olla haittaa lohikalojen saalistukselle. Gregoryn ja Levingsin 

(1996) mukaan lohikalojen saalistusaktiivisuus väheni huomattavasti kun kasvillisuutta 

oli enemmän. Kasvillisuus voi myös haitata lohikalojen lisääntymistä, sillä uoman yllä 

roikkuva kasvillisuus päästää vähemmän valoa veteen (O’Grady 1993). 
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Ravinnon runsautta kuvaavista muuttujista parhaiten aineistossa sovittunut  

muuttuja on ajeessa usein olevat vesihyönteiset keväältä. Muuttujan hyvä selitysaste voi 

johtua esimerkiksi lohikalojen poikasten hakeutumisesta uoman irtomateriaalin 

joukkoon. Lohikalat ovat useimmiten syyskutuisia, jolloin nieriänkin poikaset aloittavat 

ravinnonkäytön keväällä touko-kesäkuun aikaan. Useimmiten poikaset käyttävät 

ravintonaan esimerkiksi surviaissääsken toukkia. Pohjaeläinten määrä virtavesissä on 

yleensä kaikista pienin alkukesästä lohikalojen ravinnonkäytön vuoksi (Jensen & Johnsen 

1999: 778; Syrjänen ym. 2011: 2147; Sánchez-Hernández ym. 2015: 768). Muuttujaa voi 

selittää myös vesihyönteisten ajeen kausiluontoisuus. Vesihyönteisten ajeeseen 

joutuminen voi sijoittua eri ajoille, esimerkiksi voimakkaan virtauksen aikaan. Toisilla 

lajeilla aje voi sijoittua matalamman virtauksen aikaan (Moss 1980: 98).  Keväällä ajeessa 

olevat vesihyönteiset voivat tempautua mukaan virtaan esimerkiksi lumen sulamisvesien 

aiheuttaman lisääntyneen valunnan vuoksi (Lax ym. 2003: 44). 

Isotooppi-kemia-habitaattia kuvaavista muuttujista aineiston vaihtelua selittää 

parhaiten hapen stabiilia isotooppia kuvaavat muuttujat keväältä ja syksyltä. Kevään 

hapen isotooppimuuttujan luottamusvälit ovat paremmat kuin syksyn vastaavalta 

muuttujalta. Hapen stabiilin isotoopin δ18O-keskiarvot vaihtelevat puroissa syksyllä ja 

keväällä -13 ‰ ja -9 ‰ välillä. Muuttujien vastekäyrät alkavat laskemaan noin -12 ‰ 

kohdalla, mikä vastaa lumen sulantavesiä. Kun vastekäyrä laskee, ja järvien vaikutus 

purovesiin kasvaa, nieriän esiintyminen on epätodennäköisempää. Järvillä onkin 

negatiivinen vaikutussuunta nieriän esiintymiseen, jolloin tulokset ovat loogisesti 

yhteydessä toisiinsa. Pohjois-Suomessa veden isotooppikoostumuksen vaihtelut ovat 

yleisiä, ja varsinkin lumen sulamisvedet köyhdyttävät veden isotooppista koostumusta 

(Kortelainen & Karhu 2014: 154). Tuloksesta voitaisiin päätellä, että purot joissa on 

paljon pohjavettä sekä lumen sulamisvettä pitkälle kesään ovat nieriälle suotuisimpia.  

 Sama trendi on havaittavissa silikaattimuuttujissa. Kevään silikaattimuuttujan 

arvot vaihtelevat noin 2 ja 11 mg/l välillä, kun taas syksyn muuttujan arvot vaihtelevat 2 

ja 13 mg/l välillä. Silikaattimuuttujien vastekäyrien luottamusvälit ovat kuitenkin 

suuremmat kuin hapen stabiilin isotoopin, eli muuttujat eivät ole sovittuneet aineistossa 

yhtä hyvin. Vastekäyrien mukaan purojen silikaattipitoisuudella on positiivinen vaikutus 

nieriän esiintymiseen noin 8 mg/l saakka, kunnes käyrän muoto muuttuu 

negatiivisemmaksi. Vastekäyrien muodosta voitaisiin olettaa, että silikaattien vaikutus 
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nieriän esiintymiseen vähenee, kun purojen veden alkuperä muuttuu 

pohjavesivaikutteisesta lumen sulamisvesien vaikutteisuuteen.  

Silikaattimuuttujan vastekäyrän lasku noin 8 mg/l kohdalla kertoo pohjaveden 

vaikutuksesta purovesiin. Kynnysarvo pätee erityisesti alueisiin joilla on harjuja tai 

runsaasti hiekkaa. Hiekkaisilla alueilla vettä suodattuu paremmin pohjavedeksi pienen 

raekoon ansiosta (Kenoyer & Bowser 1992). Tulos on ristiriidassa rinteenkaltevuuden 

kanssa, jonka mukaan nieriä viihtyy enemmän matalapiirteisillä alueilla. Lisäksi 

silikaattimuuttujan kynnysarvo ei vastaa hapen stabiilin isotoopin vastekäyrää, jonka 

mukaan nieriää esiintyy alueilla joilla lumen sulamisvedet vaikuttavat purovesiin 

enemmän kuin pohjavesi. Silikaattimuuttujan eroavaisuus näiden kahden muuttujan 

osalta voi johtua esimerkiksi siitä, että näytteet eivät ole fraktioituneet riittävästi jotta ne 

kuvaisivat pohjaveden osuutta totuudenmukaisesti. 

Kokonaistyppi ja pH ovat huonosti sovittuneita mallissa. Kokonaistypen 

vastekäyrän muoto on negatiivinen, ja käyrästä voidaan päätellä että nieriä viihtyy alueilla 

joilla on vähän typpeä. pH:n vastekäyrän perusteella voitaisiin olettaa, että nieriän 

esiintymistodennäköisyys kasvaa kun pH-arvot suurenevat. Muuttujien vastekäyrien 

perusteella ei ole kuitenkaan mielekästä tehdä laajoja tulkintoja muuttujien suhteesta 

nieriän esiintymiseen mallien huonojen sovittuneisuuksien vuoksi. Kokonaistypen ja 

pH:n selitysasteet jäävät myös pieniksi, joten voitaisiin sanoa että muuttujat eivät ole 

sovittuneet aineistossa tarpeeksi hyvin kuvaamaan nieriän esiintymistä.  

Kun tarkastellaan tutkimuksen muuttujille esianalyysiksi tehtyjä GAM-malleja, 

voidaan muuttujaryhmien välillä huomata eroavaisuuksia mallien sovittuneisuudessa. 

Osa malleista oli huonosti sovittuneita tai hiukan ylisovittuneita. Huono sovittuneisuus 

johtuu lähinnä vastekäyrien suurista luottamusväleistä. Luottamusvälien suuruuteen voi 

vaikuttaa esimerkiksi se, että osassa muuttujissa oli vähän vaihtelua. Suuressa osassa 

malleista yksi poikkeava havainto vaikuttaa merkittävästi vastekäyrän kulkusuuntaan, 

mikä vaikuttaa koko mallin sovittuneisuuteen. Huonommin sovittuneiden mallien 

epäluotettavien kohtien perusteella ei voida tehdä tulkintoja muuttujan vaikutuksesta 

nieriän esiintymiseen.  Kun käytössä on binäärinen aineisto, yleistetyn additiivisen mallin 

ongelmaksi muodostuu usein aineiston ylisovittuneisuus ja vastekäyrien mahdollinen 

harhaanjohtavuus (Hastie & Tibshirani 1990: 161). Kyseinen ongelma on myös 

havaittavissa tutkimuksen muuttujien sovittuneisuudessa. 
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Isotooppi-kemia-habitaattia ja ravinnon runsautta kuvaavien ympäristömuuttujien 

vastekäyrissä voidaan havaita systemaattisesti sama trendi käyrän kulkusuunnassa. 

Isotooppi-kemia-habitaatin muuttujien vastekäyrän keskimääräisillä arvoilla nieriän 

esiintymistodennäköisyys on suurin, ja vastekäyrien muoto kulkee positiivisesta 

negatiiviseen. Ravinnon runsautta kuvaavien muuttujien vastekäyrien muodossa on 

päinvastainen trendi, eli käyrä kulkee ensin negatiivisesti, mutta kääntyy tietyn raja-arvon 

jälkeen positiiviseksi. Trendi voi johtua esimerkiksi lumen sulamisvesien aiheuttamasta 

lisääntyneestä valunnasta, mikä on havaittavissa hapen stabiilin isotoopin vastekäyrän 

kynnysarvosta. Lumen sulaminen aiheuttaa vesihyönteisten tempautumista mukaan 

ajeeseen keväisin. Kun vesihyönteisten määrä lisääntyy, myös nieriän 

esiintymistodennäköisyys lisääntyy (Lax ym. 2003: 44).  

Tulosten perusteella esianalyysiksi tehdyssä GAM-malleissa ja lopullisessa GLM-

mallissa muuttujien sovittuneisuus eroaa. Muuttujat, jotka näyttivät GAM-mallissa 

sovittuvan aineistossa suhteellisen hyvin, esimerkiksi järvien suhteellinen osuus tai 

ajeessa usein olevat vesihyönteiset keväältä, eivät kuitenkaan valikoituneet lopulliseen 

GLM-malliin mukaan. Muuttujien välillä voi olla esimerkiksi multikollineaarisuutta, 

mikä vaikuttaa muuttujien sovittuneisuuteen malleissa. Tulee kuitenkin huomioida, että 

yleistetyt additiiviset mallit on tehty esianalyysiksi ennen varsinaista GLM-mallinnusta. 

Mallien selitysasteita ei ole mielekästä tarkastella syvällisesti, sillä ne kuvaavat lähinnä 

käytettyä aineistoa ja sen sovittuneisuutta. GAM-mallien perusteella voidaan kuitenkin 

päätellä, että käytetty aineisto on osaan muuttujaryhmistä paremmin sovittunut kuin 

toisiin muuttujaryhmiin. 

 

10.2 Muuttujaryhmien vaikutus nieriän esiintymiseen 

Kun nieriän esiintymistä tarkastellaan GLM-mallin ja variaation osituksen perusteella 

muuttujaryhmittäin, valuma-aluetta kuvaavat muuttujat selittävät nieriän esiintymistä 

parhaiten. Valuma-aluemuuttujaryhmään kuuluvat muuttujat kuvaavat Tenojokilaakson 

valuma-alueiden ominaispiirteitä. 

Maisemallisten tekijöiden vaikutusta lohikalojen esiintymiseen on tutkittu 

runsaasti, ja virtavesien kalojen biomassaan vaikuttaa yleensäkin moni erillinen 

maisematekijä (Zorn & Wiley 2006: 375). Maisemallisten tekijöiden vaikutusta 

lohikalojen esiintymiseen on tutkittu esimerkiksi Pessin ym. (2002: 613) tutkimuksessa, 
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jossa havaittiin korrelaatiota maisematekijöiden ja lohikalojen esiintymisen kanssa. 

Lohikalojen esiintyminen on riippuvaista erilaisista paikallisista tekijöistä, riippuen lajien 

elinkierrosta ja kudun ajankohdasta. Lohikalat hyödyntävät virtavesihabitaatteja eri 

tavoin niiden elinkierron eri vaiheissa. Erityisesti veden lämpötilan ja virrannopeuden on 

oltava ideaalisia, jotta kutu onnistuisi. Veden lämpötilaan ja virrannopeuteen taas 

vaikuttaa paikalliset maisemalliset tekijät, kuten rinteenkaltevuus tai uoman 

pohjamateriaali. Siksi onkin tärkeää että valuma-alue ja sen ominaispiirteet ovat 

lohikaloille sopivia (Bjornn & Reiser 1991: 83). 

Ravinnon runsautta kuvaavan muuttujaryhmän selitysprosentti on GLM-mallissa 

toiseksi suurin. Muuttujaryhmästä valikoitui malliin yksi muuttuja, pohjalla usein pysyvät 

vesihyönteiset syksyllä, joka on tärkeä ravintoryhmä syyskutuiselle nieriälle. Ei 

kuitenkaan voida olettaa suoraan, että nieriän syyskutuisuus ja ravinnonkäytön kasvu olisi 

yksittäisenä tekijänä tärkeä vaikuttaja muuttujaryhmän selitysprosenttiin. Muuttujan 

suhteellisen korkea selitysaste kertoo nieriän ja vesihyönteisten suhteesta, purojen 

vesihyönteisten ollessa nieriälle tärkeä ravinnonlähde. Virtavesihabitaatit voivat 

vaihdella tuottavuudessa riippuen siitä, kuinka paljon ravinteita ja energiaa on saatavilla. 

Ravinteiden saatavuus vaikuttaa merkittävästi virtavesien lohikalojen esiintymiseen. 

Tutkimusten mukaan lohikalojen runsaudessa voidaan havaita muutoksia ravinnon 

saatavuuden mukaan (Bjornn & Reiser 1991: 120).  

Isotooppi-kemia-habitaatti selittää mallissa vähiten kaikista kolmesta 

muuttujaryhmästä. Muuttujaryhmästä kuitenkin valikoitui eniten muuttujia mukaan 

malliin verrattuna muihin muuttujaryhmiin. Isotooppi-kemia-habitaatin huomioiminen 

muuttujaryhmänä mallissa ei vaikuta mallin selitysasteeseen yhtä merkittävästi kuin 

esimerkiksi valuma-aluemuuttujat. Hapen stabiili isotooppi, kokonaistyppi ja pH 

nousivat kuitenkin tärkeiksi yksittäisiksi ympäristömuuttujiksi nieriän esiintymisen 

suhteen.  

Kahden tai kolmen muuttujaryhmän väliset vaikutussuhteet eivät nousseet mallissa 

merkittäviksi niiden selitysasteiden perusteella. Muuttujaryhmien väliset selitysprosentit 

eivät olleet suuria, ja muuttujaryhmien välillä oli jopa negatiivisia vuorovaikutuksia. 

Muuttujaryhmien jaetut selitysosuudet eivät siis vaikuta nieriän esiintymiseen yhtä 

merkittävästi kuin yksittäiset muuttujaryhmät.  
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10.3 Malliin valikoituneiden ympäristötekijöiden vaikutus nieriän esiintymiseen 

Merkittävin yksittäinen ympäristömuuttuja joka kuvaa nieriän esiintymistä on valuma-

alueen kokonaispinta-ala. Valuma-alue on merkittävä ympäristötekijä, koska se säätelee 

kulkeutuvan veden määrää. Suuremmilla valuma-alueilla vesi kulkeutuu pidempiä 

reittejä, mikä voi vaikuttaa esimerkiksi veden ravinnepitoisuuteen ja kemialliseen 

tasapainoon. Valuma-alueen koko vaikuttaa myös veden lämpötilaan. Jyrkemmät 

valuma-alueet ovat veden lämpötilaltaan viileämpiä, mikä johtuu yleensä esimerkiksi 

lumen sulamisvesistä. Rinteenkaltevuudella on vaikutusta muun muassa varjostukseen 

veden yllä ja veden alkuperään. Erilaiset rinteenkaltevuudet ja vaihtelut topografiassa 

määräävät sen onko veden alkuperä peräisin sadevedestä, lumesta vai pohjavedestä (Lisi 

ym. 2013: 82).  

Valuma-alueen paikalliset fysikaaliset tekijät vaikuttavat myös pienempien purojen 

geologisiin olosuhteisiin. Paikallinen geologia voi vaikuttaa esimerkiksi uoman muotoon 

ja siten lohikalojen poikasten kasvamiseen uoman pohjalla (Myrvold & Kennedy 2015: 

145). Geomorfologiset olosuhteet valuma-alueella vaikuttavat myös lohikalojen kutuun. 

Eri nopeuksilla virtaavat vedet muokkaavat uomia eri tavoin, mikä vaikuttaa esimerkiksi 

sedimenttien kulkeutumiseen, ja siten lohikaloille sopiviin kutuhabitaatteihin ja 

suojautumiseen pedoilta (Foldvik ym. 2016: 8). Lohikalat, joiden kutu tapahtuu 

aikaisemmin, suosivat valuma-alueita jotka ovat jyrkkäpiirteisempiä ja kooltaan 

pienempiä. Lohikalat jotka kutevat myöhemmin suosivat taas suuria valuma-alueita, 

joilla on tasaisemmat rinteenkaltevuudet. Valuma-alueen koolla on positiviinen 

vaikutussuunta nieriän esiintymiseen, jolloin nieriä suosii suurempia valuma-alueita. 

Tämän lisäksi rinteenkaltevuudella on negatiivinen vaikutussuunta nieriän esiintymiseen, 

josta voitaisiin päätellä että nieriä suosii matalapiirteisiä puroja (Lisi ym. 2013: 78). Nämä 

tulokset ovat yhteydessä esimerkiksi Swainin ja Reynoldsin (2015: 1) tutkimukseen, 

jonka mukaan lohikalojen esiintymiseen puroissa vaikuttaa vähäinen järvien määrä, 

suuret valuma-alueet sekä matalammat rinteenkaltevuudet. 

Toiseksi merkittävin yksittäinen ympäristömuuttuja on pohjalla usein pysyvät 

vesihyönteiset syksyllä. Kun ajeen määrä vähenee syksyllä, lohikalat etsivät ravintoa 

uoman pohjalta ja irtomateriaalin seasta. Lohikalat suosivat isompia vesihyönteisiä, 

esimerkiksi päivänkorentojen ja koskikorentojen nymfimuotoja (Erkinaro & Erkinaro 

1998: 19; Syrjänen ym. 2011: 2147; Worischka ym. 2015: 41). Erkinaron ja Erkinaron 
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(1998: 13) mukaan koskikorentojen nymfit ovat tärkein saalis lohikaloille Tenojoen 

valuma-alueen pienissä sivujoissa ja järvien laskujoissa, kun taas vesiperhoset ovat tärkeä 

lajiryhmä toisilla paikoilla. Ravinteilla ja orgaanisella materiaalilla on merkittävä 

vaikutus kalojen ravinnonkäyttöön. Virtavesien yläjuoksulla vesihyönteisten runsaudessa 

voidaan havaita muutoksia vuodenaikojen vaihdellessa. Runsauden vaihteluun vaikuttaa 

muun muassa syksyisin veteen tippuvat lehdet ja muu orgaaninen materiaali, kun taas 

kesäisin veteen pääsee vähemmän orgaanista materiaalia. Vesihyönteisten määrä 

lisääntyy huomattavasti loppusyksystä, kun ravintoa on paremmin saatavilla (Schlosser 

1991: 708). 

Kun tarkastellaan hapen stabiilia isotooppia, tulee ottaa huomioon että se on tuote 

kolmesta eri vesilähteestä, joita ovat pohjavesi, kesäsadanta sekä järvet (Kortelainen & 

Karhu 2014). GAM-vastekäyrän mukaan nieriän esiintyminen on todennäköisintä silloin, 

kun kevään hapen stabiilin isotoopin delta-arvo on noin -13‰ ja -12 ‰ välillä, josta -13 

‰ vastaa lumen sulantaan liittyviä vesiä. Lumen sulamisvedet vaikuttavat lohikalojen 

kutuhabitaatteihin. Jos talven lumipeite on ohut, keväällä tapahtuvat lumen sulamisen 

aiheuttamat tulvat ovat pienempiä. Jos lumen sulamisvesien aiheuttamia tulvia ei ole, 

kevään ja kesän virtaukset vedessä ovat pienempiä, jolloin veden syvyys voi olla 

matalampi. Tämä aiheuttaa fysikaalisen esteen lohikalojen kudulle (Goode ym. 2013: 

760). Lisäksi lohikalat suosivat yleensä viileämpiä lämpötiloja, jolloin lumen 

sulamisvedet voivat vaikuttaa veden optimilämpötilaan (Kawai ym. 2013: 645). 

Hapen stabiilin isotoopin negativiisen vaikutusuunnan, ja vastekäyrän 

sovittuneisuuden perusteella nieriä viihtyy alueilla, joilla lumipeite pysyy pidempään 

maassa. Haihdunnan aiheuttama isotooppien fraktioituminen on voimakkainta alueilla 

joilla on runsaasti lumen sulamisveden aiheuttamia tulvia (Tetzlaff ym. 2015: 5155). 

Rinteenkaltevuus vaikuttaa paikallisiin lumiolosuhteisiin, ja lumipeite säilyy pidempään 

sellaisilla aluella, joilla on runsaasti painanteita ja korkeammat huiput (Litaor ym. 2008). 

Tämä on ristiriidassa tuloksen kanssa, jonka mukaan nieriä viihtyy topografialtaan 

loivemmilla alueilla. Valuma-alueen pinta-alalla on kuitenkin merkittävin vaikutus 

yksittäisenä ympäristömuuttujana nieriän esiintymiseen. Valuma-alueen koolla on 

vaikutus siihen, kuinka kauan lumi pysyy maassa, ja kuinka nopeasti sulanut lumi päätyy 

valuma-alueelta puroihin (Lisi ym. 2013; Kortelainen & Karhu 2014: 154). 
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Kokonaistyppi yksittäisenä muuttujana sai myös suhteellisen korkeat selitysasteet. 

Kokonaistypillä on negatiivinen vaikutussuunta nieriän esiintymiseen, eli nieriä viihtyy 

paremmin karuissa vesissä, jotka eivät ole liian ravinteikkaita. Kokonaistypen 

negativinen vaikutussuunta on yhteydessä myös esimerkiksi NDVI-indeksin 

vastekäyrään, jonka mukaan nieriä viihtyy alueilla joilla on mahdollisimman vähän 

kasvillisuutta. Liika kasvillisuus, ja kasvillisuudesta valunnan kautta kulkeutuvat 

ravinteet voivat aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi lohikalojen kutuun (Mäki-Petäys ym. 

2011). Lepistön ym. (2006: 238) mukaan Suomen virtavesissä suurin osa typestä on 

sitoutunut pintavesiin tai soihin. Tutkimuksen mukaan typpeä sitoutuu eniten sellaisten 

valuma-alueiden virtavesiin, joilla on suuri järvisyysprosentti. Tämä tukee tulosta, jonka 

mukaan järvien osuudella on nieriän esiintymiseen negatiivinen vaikutussuunta. 

Rinteenkaltevuus selittää myös nieriän esiintymistä suhteellisen korkeilla 

selitysasteilla. GAM-vastekäyrän mukaan nieriää esiintyy todennäköisimmin Tenon 

valuma-alueella, kun rinteenkaltevuus on noin 0 astetta. Keskimääräisellä 

rinteenkaltevuudella ja kokonaistypellä on negatiivinen vaikutussuunta nieriän 

esiintymiseen, josta voitaisiin päätellä että nieriä viihtyy tasaisemman topografian 

valuma-alueilla, joista ei huuhtoudu liikaa ravinteita vesiin. 

Vaihtelevat rinteenkaltevuudet vaikuttavat pohjaveden muodostumiseen ja sen 

purkautumiseen puroihin. Jyrkemmillä rinteillä valuntaa tapahtuu enemmän, jolloin vettä 

suodattuu vähemmän pohjavedeksi (Allan & Castillo 2009: 5). Hapen stabiililla 

isotoopilla keväällä oli yksittäisenä muuttujana mallissa suhteellisen korkea selitysaste, 

ja se on yhteydessä myös rinteenkaltevuuteen. Rinteiden ollessa loivempia sadannasta 

tullutta vettä suodattuu enemmän pohjavedeksi, mikä taas vaikuttaa nieriän esiintymisen 

yhteyteen hapen stabiiliin isotooppiin. 

Rinteenkaltevuudella on osoitettu olevan vaikutusta lohikalojen kutuhabitaattiin. 

Rinteenkaltevuus vaikuttaa muun muassa veden lämpötilaan, virrannopeuteen ja pohjan 

irtomateriaaliin, jotka omalta osaltaan vaikuttavat kudun onnistumiseen. Jyrkät rinteet 

voivat olla myös fysikaalinen este kudulle (Bjornn & Reiser 1991: 85). Paikalliset 

geomorfologiset olosuhteet, kuten laakson jyrkkäpiirteisyys ja eroosio, vaikuttavat myös 

siihen millainen uoman pohjamateriaali on, ja voivatko lohikalat kutea pohjamateriaalin 

joukkoon. Nieriän kudun onnistumiseksi purojen on oltava matalapiirteisiä, ja 
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pohjamateriaalin tulee olla kivikkopohjaista (esim. Davey & Lapointe 2007; Wilkins & 

Snyder 2011; Callahan ym. 2015; Overstreet ym. 2016).    

pH on yksittäisenä selittävänä tekijänä tärkeä muuttuja, sillä se kertoo 

tutkimusalueen maaperästä ja kallioperästä (Giller & Malmqvist 2004: 47). pH-

tasapainoon ja ravinteiden kulkeutumiseen vaikutttaa valunnan määrä, ja esimerkiksi 

lumen sulamisvesien huuhtomat ravinteet jotka pääsevät virtavesiin. Tenon valuma-

alueella on lisäksi suhteellisen paljon soita, joista päätyy kiintoaineista puroihin valunnan 

kautta (Lax ym. 1993: 23). Soista kulkeutuvat ravinteet pääsevät valunnan kautta 

virtavesiin, jolloin avosoilla on vaikutusta myös veden kemialliseen tasapainoon (Wieder 

& Lang 1984). pH-pitoisuudet voivat vaihdella lyhyenkin ajan sisällä vuodenaikojen 

vaihtelun vuoksi, ja esimerkiksi lumien sulaminen voi vaikuttaa virtavesien pH-

pitoisuuksiin (Giller & Malmqvist 2004: 47–50).  

pH:lla on positiivinen vaikutussuunta, jolloin pH-arvojen kasvaessa myös nieriää 

esiintyy todennäköisemmin. Ravinteiden kulkeutumisella ja pH:lla on tärkeä osa muun 

muassa virtavesien ravintoverkkoihin ja lajien populaatiodynamiikkaan. pH:n ollessa 

optimi ja kun vesi on verraten ravinteikasta, myös vesihyönteisiä esiintyy enemmän 

(Schlosser 1991: 708; Heino ym. 2007). Lohikaloilla on kuitenkin erilaisia mieltymyksiä 

pH:n suhteen. Esimerkiksi taimen yleensä viihtyy vesissä, joissa pH on suurempi kuin 6, 

kun taas puronieriä (Salvelinus fontinalis) suosii vettä jossa pH on alle 6 (Fost & Ferreri 

2015: 952–953). pH on myös yhteydessä lumen sulamisvesiin ja sitä kautta hapen 

stabiiliin isotooppiin keväällä. Lumi on luonnostaan hieman hapanta, ja lumipeite 

vaikuttaa vesien pH-tasapainoon erityisesti niillä alueilla, joilla lumi pysyy kauemmin 

maassa (Raidla ym. 2015). Toisaalta tämän tutkimuksen tutkimusaineston pH-arvoissa 

on vähän vaihtelua, jolloin muuttuja ei näin pienellä vaihtelulla ole välttämättä parhain 

selittävä muuttuja.  

 

10.4 Nieriän esiintymisen mallinnus eri menetelmillä 

Tutkimuksessa yhtenä tutkimuskysymyksenä oli, kuinka hyvin nieriän esiintymistä 

voidaan mallintaa. Käytettyjen menetelmien perusteella nieriän esiintymistä voidaan 

mallintaa hyvin. Kaikki tutkimuksessa käytetyt menetelmät tuottivat verraten korkeita 

selitysasteita, ja malliin valikoituneet selittävät ympäristötekijät ovat loogisesti 

yhteydessä nieriän esiintymiseen. Vastemuuttujan ollessa binäärinen on mielekästä 
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käyttää tiettyjä mallinnusmenetelmiä, kuten yleistettyä lineaarista mallia (Venables & 

Dichmont 2004: 320–322). Tutkimusaineiston sovittuneisuutta aineistossa suhteessa 

nieriän esiintymiseen GAM-malleilla voitiin mallintaa kohtalaisen hyvin, mutta osassa 

muuttujista oli havaittavissa ylisovittuneisuutta. GLM-malli on taas hyvä, kun 

tarkastellaan vastemuuttujan esiintymistä ympäristömuuttujien avulla (McCullagh & 

Nelder 1989; Hjort & Luoto 2011: 367).  

On vaikeaa sanoa suoraan, mikä tilastollisista menetelmistä tuotti parhaimman 

tuloksen kun tarkastellaan nieriän esiintymistä. GAM-malleista on mielekästä tässä 

tutkimuksessa tarkastella vain muuttujien sovittuneisuutta aineistossa. Käyttämällä useita 

menetelmiä voidaan muodostaa monipuolinen kuva nieriän esiintymiseen vaikuttavista 

tekijöistä, minkä huomaa erityisesti GAM- ja GLM-mallien eroavaisuuksista muuttujien 

suhteen. Vastekäyrien ja selitysasteiden perusteella harva muuttujista oli sovittunut hyvin 

aineistossa, ja vaikka muuttuja saattoi olla aineistossa suhteellisen hyvin sovittunut, ei se 

valikoitunut lopulliseen GLM-malliin mukaan. GLM-mallin kautta saatujen yksittäisten 

muuttujien vertailu drop contribution-menetelmällä ja hierarkkisella osituksella muodosti 

selkeän kuvan yksittäisten muuttujien selitysasteista. Drop contribution-menetelmä tuotti 

neljälle muuttujalle (keskimääräinen rinteenkaltevuus, hapen stabiili isotooppi keväältä, 

pH ja pohjalla usein pysyvät vesihyönteiset syksyllä) suuremmat selitysasteet verrattuna 

hierarkkiseen ositukseen, kun taas kahdelle muuttujalle (valuma-alueen kokonaispinta-

ala ja kokonaistyppi) hierarkkinen ositus antoi suuremmat selityasteet. 

 

10.5 Eri muuttujaryhmien huomioiminen malleissa 

Yhtenä tutkimuskysymyksenä oli myös se, että parantavatko isotooppi-kemia-habitaatin 

ja ravinnon runsauden huomioiminen mallien selitysasteita. Isotooppi-kemia-habitaatti 

selitti muuttujaryhmänä kaikista vähiten nieriän esiintymisestä. Kuitenkin yksittäisinä 

ympäristömuuttujina muuttujaryhmästä hapen stabiili isotooppi keväällä, kokonaistyppi 

ja pH nousivat tärkeiksi muuttujiksi mallissa, joista erityisesti hapen stabiili isotooppi sai 

kohtalaisen suuret selitysasteet eri menetelmillä. Tutkimuksessa oli mukana myös 

silikaatti-isotooppimuuttujia, jotka eivät valikoituneet malliin mukaan. Lisäksi toinen 

silikaattimuuttuja tuli poistaa mallinnuksesta kokonaan sen liiallisen korreloinnin vuoksi. 

Nieriän esiintymistä voi olla hankala mallintaa pelkästään hapen stabiiliin isotooppiin ja 
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silikaatteihin perustuen.  Lisäämällä eri isotooppimuuttujia tai mahdollisesti vaihtamalla 

binäärinen vastemuuttuja jatkuvaksi kyseisen muuttujaryhmän merkitys voisi kasvaa.  

Ravinnon runsautta kuvaava muuttujaryhmä nousi mallin toiseksi tärkeimmäksi 

selittäväksi muuttujaryhmäksi. Vesihyönteisten esiintyminen, ja kalojen ravinnonkäyttö, 

ovat merkittäviä ekologisia tekijöitä kun tutkitaan ja mallinnetaan nieriän esiintymistä. 

Yksittäisenä muuttujana pohjalla usein pysyvät vesihyönteiset syksyltä selitti nieriän 

esiintymistä kaikista yksittäisistä muuttujista toiseksi eniten. Tämän lisäksi ravinnon 

runsautta kuvaava muuttujaryhmä oli myös aineistona suhteellisen hyvin sovittunut 

GAM-malleissa.  

 

10.6 Virhelähteitä 

Vaikka tutkimuksen tulokset ovat selkeitä ja tulkittavissa, on hyvä huomioida myös 

tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia virhelähteitä. Ekologisissa tutkimuksissa on yleistä, 

että aineistossa on poikkeavia havaintoja. Yleisimmin muusta aineistosta poikkeavat 

havainnot johtuvat esimerkiksi mittauslaitteiston vikatilasta, säätilojen muutoksesta tai 

kadonneista tai väärin säilötyistä näytteistä (Legendre & Legendre 2012: 54). Tämän 

tutkimuksen aineistossa oli poikkeavia havaintoja valuma-aluemuuttujaryhmässä sekä 

ravinnon runsautta kuvaavassa muuttujaryhmässä. Vaikka poikkeavia havaintoja oli 

yhteensä vain kolme kappaletta, niiden poisjättäminen on voinut vaikuttaa lopulliseen 

malliin. 

Ravinnon runsautta kuvaavaa muuttujaryhmää tarkastellessa tulisi huomata, että 

pohjaeläinyhteisöt ovat dynaamisia, ja vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Eliöiden 

suhteellisen lyhyt elinkierto toukasta aikuiseksi vaikuttaa myös havaintopaikkojen 

väliseen vaihteluun ja lajikoostumukseen (Brown & Swan 2010: 579). Pohjaeläimiä 

koskevien tutkimusaineistojen kerääminen tapahtuu yleensä vakiintuneesti keväällä tai 

syksyllä, ja tässäkin työssä aineiston näytteet on otettu syksyltä ja keväältä. Omaksi 

virhelähteekseen muodostuu kuitenkin se, että tutkimusaineston nieriä- ja 

vesihyönteisaineisto on kerätty eri aikoina. Tämän lisäksi hapen stabiili isotooppi- ja 

silikaattivesinäytteet on kerätty kertaotoksina. Vain yksi vesinäyte ei välttämättä kuvaa 

veden isotooppista koostumusta yhtä hyvin kuin analysoimalla isotooppinäytteitä 

pidemmältä aikaväliltä. 
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Tutkimuksen otoskoko on suhteellisen pieni (n = 40), ja mukana on paljon selittäviä 

muuttujia, joten ylisovittuminen on mahdollista (Guisan ym. 2002: 93). Ylisovittuminen 

on erityisesti havaittavissa GAM-malleissa. Muuttujille tehdyissä yleistetyissä 

additiivisissa malleissa poikkeavat havainnot vaikuttivat vastekäyrien muotoon 

merkittävästi. Tutkimuksen pieni otoskoko voi kuitenkin vaikuttaa GAM-mallien 

ylisovittuneisuuteen.  

Paikkatietoaineistoissa ja niiden laadussa voi olla mahdollisia virhelähteitä, jotka 

vaikuttavat tutkimuksen lopulliseen tulokseen. Esimerkiksi digitaalisessa 

korkeusmallissa (MML 2013) korkeustiedon tarkkuus on noin 1,4 metriä. Lisäksi 

satelliittikuvissa voi olla pilvien aiheuttamaa häiriötä, jotka vaikuttavat maanpinnan 

heijastavuuteen.   

Tutkimusta olisi mahdollista syventää vielä erilaisilla jatkotutkimuksilla. 

Tutkimuksen vastemuuttuja on binäärinen, mutta mukaan voitaisiin ottaa myös lajin 

runsautta koskevaa aineistoa, mikä voisi tuoda lisää tietoa nieriän esiintyvyyden 

hotspoteista. Mukaan voisi ottaa myös toisia lohikaloja, ja vertailla eri lajien välistä 

esiintyvyyttä Tenon valuma-alueella, ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tämän lisäksi 

ympäristömuuttujia voisi laskea eri tavoin. Esimerkiksi NDVI-indeksille voitaisiin laskea 

bufferit tutkimuspistettäin. 

 

11. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia nieriän esiintymiseen vaikuttavia ympäristötekijöitä 

Tenon valuma-alueeella. Työn tavoitteena oli selvittää, mitkä muuttujaryhmät selittivät 

nieriän esiintymistä parhaiten. Lisäksi työssä tarkasteltiin yksittäisten 

ympäristömuuttujien sovittuneisuutta aineistossa vastekäyrien ja selitysasteiden 

perusteella. Muuttujaryhmien lisäksi tarkasteltiin myös yksittäisten muuttujaryhmien ja 

ympäristömuuttujien selitysprosentteja erilaisilla tilastollisilla menetelmillä. Työssä 

pohdittiin myös, parantavatko isotooppi-kemia-habitaatin ja ravinnon runsauden 

huomioiminen mallien selitysasteita. Tarkoituksena oli myös tutkia  kuinka hyvin nieriän 

esiintymistä voidaan mallintaa.       
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Nieriän esiintymistä selittäviksi muuttujaryhmiksi valittiin kolme muuttujaryhmää, 

joita olivat valuma-aluetta-, ravinnon runsautta sekä isotooppi-kemia-habitaattia 

kuvaavat muuttujaryhmät. Valuma-aluetta kuvaavaan muuttujaryhmään valittiin valuma-

alueen ominaispiirteitä kuvaavia muuttujia, joita olivat valuma-alueiden kokonaispinta-

alat sekä järvien ja avosoiden suhteelliset osuudet. Lisäksi ryhmässä muuttujina oli 

NDVI-indeksi sekä keskimääräinen rinteenkaltevuus. Ravinnon runsautta kuvaavaan 

muuttujaryhmään valittiin muuttujat, jotka kuvaavat ajeessa usein olevia vesihyönteisiä 

sekä pohjalla usein pysyviä vesihyönteisiä keväällä ja syksyllä. Isotooppi-kemia-

habitaattia kuvaava muuttujaryhmä käsitti hapen stabiilin isotoopin ja silikaatin keväällä 

ja syksyllä, sekä kokonaistypen ja pH:n. 

Työn tilastollisina menetelminä käytettiin yleistettyä additiivista mallia, yleistettyä 

lineaarista mallia, variaation ositusta, drop contribution-menetelmää sekä hierarkkista 

ositusta. Käytettyjen tilastollisten menetelmien perusteella nieriän esiintymistä voidaan 

mallintaa kohtuullisen hyvin, ja mallinnus tuotti kohtalaisia selitysprosentteja. 

Yleistetyillä addiitiviisilla malleilla tarkasteltuna aineiston sovittuneisuus nieriän 

esiintymiseen ei ole luotettava kaikkien muuttujien osalta, sillä havaintojen vähäisyys 

sekä poikkeavat havainnot heikentävät mallien selityskykyä. GAM-malleista parhaiten 

sovittuneet muuttujat olivat valuma-aluetta ja ravinnon runsautta kuvaavasta 

muuttujaryhmästä, joista yksittäisinä muuttujina parhaiten sovittuneet muuttujat 

aineistossa olivat järvien suhteellinen osuus ja ajeessa usein olevat vesihyönteiset 

keväällä.  

Parhaiten muuttujaryhmänä nieriän esiintymistä selittää yleistetyn lineaarisen 

mallin ja variaation osituksen korjattujen selitysasteiden perusteella valuma-aluetta 

kuvaava muuttujaryhmä. Toiseksi parhaiten nieriän esiintymistä muuttujaryhmänä 

selittää ravinnon runsautta kuvaava muuttujaryhmä. Kun nieriän esiintymistä tarkasteltiin 

yksittäisten muuttujien osalta, drop contribution-menetelmä ja hierarkkinen ositus 

tuottivat yhteneväiset selitysprosentit. Yksittäisenä muuttujana valuma-alueen 

kokonaispinta-ala osoittautui tärkeimmäksi muuttujaksi. Muita tärkeitä muuttujia olivat 

pohjalla usein pysyvät vesihyönteiset syksyllä, hapen stabiili isotooppi keväällä sekä 

keskimääräinen rinteenkaltevuus. 

Isotooppi-kemia-habitaatti selitti muuttujaryhmänä nieriän esiintymistä vähiten, 

mutta ryhmästä valikoitui eniten muuttujia malliin. Yksittäisinä muuttujina tarkasteltuna 
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hapen stabiili isotooppi ja kokonaistyppi saivat kohtalaisen suuret selitysasteet, pH:n 

selittäessä nieriän esiintymistä hiukan pienemmällä selitysasteella. Ravinnon runsauden 

huomioiminen tuotti kohtalaiset selitysasteet sekä GAM- että GLM-malleilla, ja 

muuttujaryhmä olikin toiseksi merkittävin ryhmä mallissa.      

Nieriän levinneisyyden ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen on tärkeää, jotta 

voitaisiin ymmärtää erilaisia ajallisia vaikutuksia nieriän sekä mahdollisesti muiden 

lohikalojen ja eliöyhteisöjen välisissä suhteissa. Nieriän ja muiden lohikalojen tutkiminen 

auttaa saamaan tietoa vesistöjen kunnosta, ja se on samalla hyödyllistä 

vesistöjenkunnostushankkeiden taustatiedoksi. Nieriän habitaattimieltymysten 

tutkimisen kautta voidaan tutkia myös suurempia kokonaisuuksia, kuten 

ilmastonmuutosta, sillä  nieriä on laji joka on sopeutunut tietynlaisiin vesistöihin. 
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Liitteet 
 

LIITE 1. Tutkimuspaikat nimettynä puro-ja jokiuomien mukaisesti. 

NT06 Sohpparjohka ST31 Nilijoki (Njiljohka) 

NT07 Báis̆johka (Baisjåkka) ST32 Nuvvosjohka 

NT09 Fielbmajohka ST34 Suohpajohka 

NT10 Buollánjohka ST35 Hánnojohka 

NT12 Dordnejohka ST36 Báđošjohka 

NT13 Leavvajohka (Lævvajåkka)  ST37 Goatneljohka 

NT14 Aitejohka ST38 Dánsejohka (Tanssijoki)  

NT15 Jovnnitjohka ST39 Bađđá 

NT17 Levssejohka (Levsejåkka) ST40 Kuoppilasjoki (Goahppelašjohka) 

NT18 Cavastat ST41 Beasšnjeará 

NT19 Gálgojohka ST42 Viđgaveadji 

NT20 Láks̆johka ST43 Gárnjárjohka 

ST22 Gáivvojohka (Kaivojoki) ST45 Vetsijoki (Veahčjohka) 

ST23 Biesjohka (Piesjoki) ST46 Nillá Gárdája + Baijut Jeagelveaijohka 

ST24 Fierranjohka (Fierranjoki) ST47 Vuolit Jeagelveaijohka dahjege (Olenjohka) 

ST26 Akujoki (Áhkojohka) ST48 Njallavárjohka 

ST27 Čulloveaijohka ST49 Geassemahjohka 

ST28 Sieiddejohka ST50 Vuolit Boratbokćjohka 

ST29 Roavvejohka ST51 Vuolit Boratbokćjohka 

ST30 Áitejohka (Aittijoki) ST52 Geađgejohka 
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LIITE 2. Ympäristömuuttujien minimi-, keskiarvo-, keskihajonta- ja maksimiluvut 

muuttujaryhmittäin. Valuma-aluetta kuvaava muuttuja on esitetty neliökilometreinä, 

järvet ja avosuot kuvaavat muuttujien suhteellisia osuuksia prosentteina, SiO2 kuvaa 

silikaattien tunnuslukuja mitattuna keväältä ja syksyltä, ja vesihyönteisiä koskevat 

muuttujat on esitetty vesihyönteisten yksilömäärinä.      

Muuttuja  Min. Keskiarvo Keskihajonta Maks. 

Valuma-alue (km2)  3,0 63,7 129,7 689,4 

Järvet (%)  0 1,2 2,2 8,7 

Avosuot (%)  0 7,0 5,9 19,4 

Keskimääräinen rinteenkaltevuus (˚)  0,3 4,0 2,5 9,9 

NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Cover) 

 

0,3 0,5 0,7 0,7 

pH  6,9 7,3 0,1 7,6 

Kokonaistyppi (μg/l)  30,0 87,4 41,7 200 

Hapen stabiili isotooppi (δ18O)/kevät  -13,7 -12,6 0,7 -9,9 

Hapen stabiili isotooppi (δ18O )/syksy  -13,3 -11,6 0,9 -8,9 

SiO2 (mg/l) /kevät  1,9 6,2 2,3 11,0 

SiO2(mg/l)/syksy  2,8 8,4 2,5 13,0 

Pohjalla usein pysyvät 

vesihyönteiset/kevät 

 

0 11 11 55 

Pohjalla usein pysyvät 

vesihyönteiset/syksy 

 

1 13 18 100 

Ajeessa usein olevat vesihyönteiset/kevät  76 578 481 2532 

Ajeessa usein olevat vesihyönteiset/syksy  104 830 741 3835 
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LIITE 3. Ravinnon runsautta kuvaavan muuttujaryhmän muuttujien jaottelu ajeessa 

usein oleviin (drift) sekä pohjalla usein pysyviin (benthic) vesihyönteisiin Erkinaron ja 

Erkinaron (1998) mukaan. 

Drift/syksy Drift/kevät Benthic/syksy Benthic/kevät 

Ameletus Ameletus Agapus Agapus 

Amphinemoura Amphinemoura Antocha Apatania 

Arcynopteryx Arcynopteryx Apatania Chaetopteryx 

Baetis Baetis Arctopsyche Clinocera 

Brachycera Brachyptera Chaetopteryx Dicranota 

Brachyptera Capnia Clinocera Eiseniella tetraedra 

Capnia Capnopsis Dicranota Eloephila 

Capnopsis Chelifera Eiseniella tetraedra Ephemerella 

Ceratopogonidae Ceratopogonidae Eloephila Halesus 

Chelifera Chironomidae Ephemerella Hydropsyche 

Chironomidae Diptera Hydropsyche Lepidostoma 

Diura Diura Lepidostoma Nemurella 

Dixa Dixa Nemurella Oulimnius 

Elmis Elmis Pedicia Pedicia 

Heptagenia Heptagenia Psychodidae Pisidium 

Hydracarina Hydracarina Polycentropus Psychodidae 

Hydraena Hydraena Tipula Siphlonurus 

Hydroptila Isoperla Valvata Tipula 

Hydroptilidae Leuctra Wiedemannia Valvata 

Isoperla Limnephilidae  Wiedemannia 

Leptophlebiidae Lymnaea    

Leuctra Micrasema     

Limnephilidae Molophilus     

Lymnaea Nemoura     

Micrasema Oligoghaeta     

Nemoura Parameletus     

Oligoghaeta Philopotamus     

Philopotamus Planorbidae     

Plectrocnemia Plectrocnemia     

Polycentropodidae Potamophylax     

Potamophylax Protonemura     

Protonemura Rhyacophila     

Rhyacophila Sialis     

Simuliidae  Simuliidae     

Siphonoperla Siphonoperla     

Taeniopteryx       
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LIITE 4. Valuma-aluemuuttujaryhmän korrelaatiokertoimet Spearmannin 

järjestyskorrelaatiokertoimella.  

Korrelaatiot 

  

Valuma-alue 

(km2) 

Järvet 

(%) 

Avosuot 

(%) 

Keskimääräinen 

rinteenkaltevuus NDVI 

Valuma-alue 

(km2) 

Korrelaatiokerroin 1,000         

Merkitsevyys           

N 40         

Järvet (%) Korrelaatiokerroin ,337* 1,000       

Merkitsevyys ,033         

N 40 40       

Avosuot (%) Korrelaatiokerroin ,288 ,286 1,000     

Merkitsevyys ,072 ,074       

N 40 40 40     

Keskimääräinen 

rinteenkaltevuus 

Korrelaatiokerroin -,055 ,100 -,061 1,000   

Merkitsevyys ,734 ,539 ,709     

N 40 40 40 40   

NDVI Korrelaatiokerroin -,268 -,190 -,084 ,252 1,000 

Merkitsevyys ,095 ,240 ,606 ,117   

N 40 40 40 40 40 
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LIITE 5. Ravinnon runsautta kuvaavan muuttujaryhmän korrelaatiokertoimet 

Spearmannin järjestyskorrelaatiokertoimella. 

Korrelaatiot 

  

Ajeessa usein 

olevat 

vesihyönteiset 

(kevät) 

Ajeessa usein 

olevat 

vesihyönteiset 

(syksy) 

Pohjalla usein 

pysyvät 

vesihyönteiset 

(kevät) 

Pohjalla usein 

pysyvät 

vesihyönteiset 

(syksy) 

Ajeessa usein olevat 

vesihyönteiset 

(kevät) 

Korrelaatiokerroin 1,000       

Merkitsevyys         

N 40       

Ajeessa usein olevat 

vesihyönteiset 

(syksy) 

Korrelaatiokerroin -,016 1,000     

Merkitsevyys ,922       

N 40 40     

Pohjalla usein 

pysyvät 

vesihyönteiset 

(kevät) 

Korrelaatiokerroin ,594** -,210 1,000   

Merkitsevyys ,000 ,193     

N 40 40 40   

Pohjalla usein 

pysyvät 

vesihyönteiset 

(syksy) 

Korrelaatiokerroin ,007 ,259 ,322* 1,000 

Merkitsevyys ,964 ,107 ,043   

N 40 40 40 40 
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LIITE 6. Isotooppi-kemia-habitaattia kuvaavan muuttujaryhmän 

järjestyskorrelaatiokertoimet Spearmannin järjestyskorrelaatiokertoimella.        

Korrelaatiot 

  pH Kokonaistyppi 

Hapen 

stabiili 

isotooppi 

(kevät) 

Hapen 

stabiili 

isotooppi 

(syksy) 

Silikaatti 

(SiO2) 

(kevät) 

Silikaatti 

(SiO2) 

(syksy) 

pH Korrelaatiokerroin 
1,000           

Merkitsevyys             

N 40           

Kokonaistyppi Korrelaatiokerroin 
,273 1,000         

Merkitsevyys ,089           

N 40 40         

Hapen stabiili 

isotooppi 

(kevät) 

Korrelaatiokerroin 
,209 ,333* 1,000       

Merkitsevyys ,202 ,039         

N 39 39 39       

Hapen stabiili 

isotooppi 

(syksy) 

Korrelaatiokerroin 
,087 ,635** ,703** 1,000     

Merkitsevyys ,593 ,000 ,000       

N 40 40 39 40     

Silikaatti 

(SiO2)(kevät) 

Korrelaatiokerroin 
,154 -,241 -,445** -,638** 1,000   

Merkitsevyys ,344 ,134 ,005 ,000     

N 40 40 39 40 40   

Silikaatti 

(SiO2)(syksy) 

Korrelaatiokerroin 
,311 -,194 -,494** -,607** ,946** 1,000 

Merkitsevyys ,051 ,231 ,001 ,000 ,000   

N 40 40 39 40 40 40 

 

 

 

 

 

 

 


