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1. Johdanto    

Virtavedet ovat tärkeitä hydrologisen kierron kannalta –  ne palauttavat noin 

35% sadannasta takaisin mereen ja niiden merkitys ihmisen ja eliöiden kannalta 

on korvaamaton (Gibson ym. 2002: 614). Tässä tutkimuksessa korostuvat 

purovedet ovat virtavesistä pienikokoisempia, mutta niiden tiedetään olevan 

monimuotoisia elinympäristöjä ja arvokkaita luontokohteita. (Beschta ym. 1986, 

Lammi 1993: 12).    

 Virtavedet kuormittuvat ihmisen toimien vaikutuksesta ja purot pieninä 

vesistöinä ovat erityisen alttiita häiriötekijöille, joita ihmistoiminta kuten 

metsäojitus ja maankäytön eri muodot aiheuttavat. (Lammi 1993: 7). Erityisesti 

pohjoisten alueiden virtavesien hydrologiaan yhteydessä olevien tekijöiden 

tunteminen on tärkeää, sillä Suomen Lapin ja Pohjois-Norjan kaltaiset olosuhteet 

edustavat alueita, missä ihmisen toiminta on vähäistä. Tästä syystä Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden, mukaan lukien Suomen ja Norjan pintavesien suojeluun 

on kohdistettu lakeja ja useita hankkeita, joiden avulla pyritään säilyttämään 

vesistöjen alkuperäinen tila ja kunnostamaan niitä, joiden tila on 

ihmisvaikutuksen seurauksena heikentynyt. (Metsäranta ym. 2005: 230, 

Preservation of the River Tenojoki 2006). Vesistöjen suojelu edellyttää 

tehokkaita menetelmiä, jotka ovat tehokkaasti sovellettavissa erilaisiin 

hydrologisiin ympäristöihin.   

 Hapen ja vedyn stabiilien isotoopit (O16 ja H2) ovat luonnollisia 

merkkiaineita. Isotooppimenetelmän avulla voidaan luotettavasti arvioida 

erilaisten vesistöjen veden alkuperää ja kulkeutumisreittejä (Koeniger ym. 2010: 

31). Niiden avulla saadaan tietoa maapallon hydrologisesta kierrosta (Van 

Geldern & Barth 2016: 173), jonka tutkiminen on äärimmäisen ajankohtainen 

aihe erityisesti muuttuvan ilmaston ja ihmistoiminnan mukanaan tuomien 

haasteiden takia. Isotooppimenetelmän avulla tuotetaan tietoa, jota voidaan 

soveltaa luonnontieteissä monialaisesti; esimerkiksi hydrologinen laji- ja 

pohjavesitutkimus hyötyvät isotooppitutkimuksesta (Kendall & McDonnell 

2012: 78). Tällöin myös virtavesistä voidaan hankkia arvokasta tietoa 

isotooppimenetelmän avulla. Siten se myös tukee virtavesien suojelua ja 

kunnostusta, sillä merkittävälle ihmispaineelle altistumattomat virtavesistöt 



 

voivat toimia kunnostuksen mallitavoitteina. Valuma-alueen ja vesistöjen 

lähiympäristön ominaisuuksien yhteys isotooppijäljen muodostumiseen 

vesistöissä on tunnustettu kansainvälisissä tutkimuksissa (Kendall & McDonnell 

2006). Vaikka isotooppimenetelmää on sovellettu hyvin erityyppisten vesistöjen 

tutkimuksessa ja eri hydrologisia teemoja avaten, varsinaisten 

ympäristömuuttujien hyödyntäminen on teema, jota isotooppimenetelmän 

rinnalla ei ole riittävästi hyödynnetty virtavesistöjen tutkimuksessa.  

 Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa tärkeimmät puron lähialueen 

ympäristömuuttujat ja valuma-aluetason tekijät, jotka ovat yhteydessä Tenojoen 

pienvesistöjen eli purojen hapen isotooppijäljen muodostumiseen. 

Ympäristömuuttujien laskennassa käytettiin GIS –menetelmiä (Geographical 

Information System). Myös isotooppiarvojen syksyn ja kevään vertailu nousi 

mielenkiintoiseksi osaksi tutkimusta, koska tutkimusalueen ilmasto aiheuttaa 

vuodenaikaiseroja virtavesien ominaisuuksiin. Tutkimuksen tavoite oli vastata 

seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Mitkä ovat tutkimusalueen tärkeimmät puroveden alkuperään yhteydessä 

olevat ympäristötekijät? 

 

2. Ovatko puron lähialueen ympäristömuuttujat vai valuma-aluetason tekijät 

oleellisempia pienten pintavesistöjen vedensaannin kannalta? 

 

3. Miten vuodenaikaiset erot näkyvät  hapen stabiilien isotooppien 

koostumuksessa?
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2. Veden kiertokulku     

Veden luonnollinen kierto eli hydrologinen kierto (Kuva 1) käsittää veden jatkuvan 

kierron ilmakehästä maanpinnan vedeksi (meteorinen vesi) ja lopulta pohjavedeksi. 

Pohjaveden yläpuolella olevia maaperän vesiä kutsutaan maavesiksi. Valtameristä 

haihtuva vesi nousee ilmakehään kaasumaisessa muodossa ja palaa takaisin 

maanpinnalle ja vesistöihin sateena. Osa vedestä suotautuu maa- ja kallioperän 

akvifereihin eli pohjavesivarastoihin, joista vesi eri prosessien kautta palaa 

ilmakehään. Olennaista hydrologiselle kierrolle on veden katoamattomuus, eli 

veden määrä pysyy suhteellisen vakiona pitkällä aikavälillä, joka tekee sen 

varastoitumisen tutkimuksesta mahdollista. Perussuurreet sadanta, haihdunta ja 

valunta ovat kierron pääilmiöitä. Hydrologisen kierron varastoina puolestaan 

toimivat meret, järvet ja pintavedet eli joet ja purot. Tällaisia kokonaisuuksia 

tarkastellaan yleensä valuma-alueina (Gresswell 1962: 32, Korkka-Niemi & 

Salonen 1996: 12, Shaw 1983: 5).  Hydrologisen kierron perusilmiöt sadanta, 

haihdunta ja valunta kontrolloivat veden luonnollisen kierron liikkeitä. Niiden 

tunteminen on tärkeää myös isotooppitutkimuksen kannalta, sillä ne vaikuttavat 

veden isotooppikoostumukseen (Kendall & McDonnell 2012: 3). 

2.1. Sadanta 

Sadanta kuvaa alueelle satavaa veden, lumen ja jään määrää. Vaikka ilmasto on 

olennainen sadantaa säätelevä tekijä, siihen vaikuttavat leveysasteen lisäksi 

luonnonmaantieteelliset tekijät kuten pinnanmuodot (korkeus meren pinnan 

yläpuolella ja sijainti vuorijonoon nähden sekä yleinen topografia), meret ja muut 

isommat vesialtaat kuten suuret järvet (Mustonen 1986: 12, Davie 2002: 14).

 Sateen intensiteetti vaihtelee vallitsevan ilmaston ja paikallisen pienilmaston 

seurauksena. Esimerkiksi vuoristot vaikuttavat sadannan epätasaiseen 

jakautumiseen: vuorijono pysäyttää tuulivirtauksen ja tällöin sataa vain 

tuulenpuoleisella rinteellä (Davie 2002: 14). Sen seurauksena tuulelta suojassa 

olevalla alueella esiintyy kuivempia alueita. Myös korkeus meren pinnan 

yläpuolella vaikuttaa ilmastoon erityisesti vuoristoisilla alueilla, koska orografinen 

jäähtyminen heikkenee 1500m jälkeen, jolloin pilvet eivät sisällä enää riittävästi 

kosteutta sateen muodostamiseksi. Meren ja mantereen väliset lämpötilaerot 
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vaikuttavat sadantaan jakaen sen vaikutusta alueellisesti (Newson & Hanwell 1982, 

Mustonen 1986: 15). Ilmastotekijöiden ja pinnanmuotojen lisäksi sadannan 

kulkeutumiseen vaikuttavaa alueen paikallisista tekijöistä kasvillisuus, erityisesti 

metsät eli puiden latvuspeittävyys. Tiheä latvuspeittävyys estää osittaisesti sateen 

kulkeutumisen maaperään saakka (Davie 2002: 20).  

 

 

Kuva 1. Hydrologisen kiertokulun komponentit. (United States Geological Survey 

2016). 

2.2. Haihdunta 

Haihtuminen on veden haihtumista takaisin ilmakehään (Kuva 1). Siihen 

vaikuttavat olennaisesti lämpötila – mitä korkeampi lämpötila, sitä suurempi 

kokonaishaihdunta. Tämä aiheuttaa haihdunnan alueellisia eroja (Summer 1988, 

Mustonen 1986: 65). Biologista tekijöistä kasvillisuuspeite on yksi tärkeimmistä 

haihdunnan osatekijöistä (Petts & Foster: 1988: 5, Mälkki 1999: 6). Erilaiset 

vesivarastot lisäävät haihduntaa veden vähäisen virtauksen takia. Tällaisia ovat 

erityiset järvet.  

 Suomen eteläisissä osissa haihdunta on noin 400 - 500 mm vuodessa ja 

pohjoisissa osissa vuosittain se on huomattavasti vähäisempää, noin 200 - 250 mm. 

Suomen sisäisiä eroja haihdunnassa selittää lämpötilaerot pohjoisen ja etelän välillä 
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(Kersalo & Pirinen 2009: 11). Pohjoisen pintavesistöt hyötyvät enemmän 

sadannasta, koska vesistöistä, kasvillisuudesta ja pinnoilta tapahtuva haihdunta on 

vähäisempää. Haihdunta myös vähenee siirryttäessä meren läheisyydestä sisämaata 

kohti (Davie 2002: 36, Winnick ym. 2014). Haihdunnan rooli on suurimmillaan 

aavikkoisilla alueilla, jossa eroja on huomattavasti jo yön ja päivän välillä. Alueilla, 

joissa ilmasto on Suomen ilmaston kaltainen, haihdunnan erot ovat pääosin 

vuodenaikaiseroja (Kersalo & Pirinen 2009: 17). 

2.3. Valunta  

Valunta tarkoittaa vesimäärää, joka pääosin painovoiman vaikutuksesta virtaa pois 

valuma-alueelta, eikä suotaudu maa- ja kallioperään (Kuva 1). Valuntaa (yksikkö: 

mm) tarkastellaan valittua aikayksikköä, esimerkiksi sekuntia kohden. Vesitase 

puolestaan määrittelee valunnan seuraavan yhtälön avulla: R=P –E - ∆V (Mälkki 

1999: 8). Valunta vaikuttaa pintavesistöjen virtaamaan, mutta virtaamaa käytetään 

määritetyssä ajassa määritetyn poikkileikkauksen läpi kulkevan vesimäärän 

tarkastelussa. Valunta voidaan jakaa i) pintavaluntaan, ii) pintakerrosvaluntaan ja 

iii) pohjavesivaluntaan (Mustonen 1986: 152, Davie 2002: 78). 

 Valuntaan vaikuttavat erityisesti ilmastotekijät, eli sateet ja sulamisvedet, 

jotka voimistavat ilmiötä. Myös pohjavesivarastot aiheuttavat valuntaa suoraan 

maanpinnalla sekä eri tasoissa maanpinnan alapuolella maa- ja kallioperässä. 

Ihmistoiminta on olennainen valuntaa lisäävä tekijä. Esimerkiksi, metsähakkuut 

lisäävät metsien pintavalunnan intensiteettiä, koska kasvillisuus ei hidasta sitä 

(National Research Council 2008: 50). Kaupunkien asfaltit eivät pidätä vettä ja 

sadevedet liikkuvat nopeina hulevesinä (Petts & Foster 1988, Kotola & Nurminen 

2003: 4, Davie 2002: 78). Valuntaa hidastavia tekijöitä ovat kasvillisuus, maaperä 

(esim. soramaa, suot) sekä tasainen maasto. Suhteelliset korkeuserot lisäävät 

valuntaa ja veden kerääntymistä (Mustonen 1978: 155).  

 Suomessa ja vastaavilla leveysasteilla vuosivalunnan ominaisuudet ovat 

vuorovaikutussuhteessa vuodenaikojen vaihtelun kanssa, sillä valuma-alueiden 

dynamiikka osittain vaihtelee vuodenajoittain (Prowse 1994: 256). Talvella 

puuttuva kasvillisuus ja vallitseva jääpeite aiheuttavat valunnalle erilaiset 

lähtökohdat kuin kesällä. Voimakkaimmillaan valunta on sulamisvesien aikaan 

joka puolella Suomea, mutta myös sateiset kaudet näkyvät valunnassa 
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voimakkuudessa (Mustonen 1986: 160). Pohjoisilla leveysasteilla valunnan 

alueelliseen vaihteluun vaikuttavat monet tekijät; paikalliset morfologiset tekijät 

ovat vuorovaikutuksessa ilmastollisten tekijöiden kanssa. Tunturialueilla sataa 

eteläisiä alueita vähemmän, mutta korkeuserot lisäävät valuntaa. Lisäksi 

kasvillisuus on vähäistä, jolloin sen valumista estävä vaikutus on pääosin vähäinen. 

Pohjoisessa lunta sataa enemmän, mutta sulaminen on hitaampaa. Osa alueista ei 

sula ikiroudan takia. Maaperän vettyminen on yleistä vähäisen haihdunnan ja hitaan 

sulamisen takia. Suomen Lapissa leveysasteilla suot ovat yleisiä ja ne ovat 

tehokkaita vedensitojia, mutta ne voivat myös lisätä valuntaa märkinä ajanjaksoina. 

Tasaisilla seuduilla, esimerkiksi Suomen Pohjanmaalla, jokakeväiset tulvat ovat 

ongelmallisia, koska sulamisvedet täyttävät matalauomaiset joet hyvin nopeasti. 

Siellä myös ihmistoiminta vaikuttaa valuntaa edistävästi, koska ihminen on lisännyt 

alueen tasaisuutta esimerkiksi maanviljelyksen mahdollistamiseksi (Mustonen 

1986: 157, Prowse & Demuth 1993: 172).    

2.4. Valuma-alue toiminnallisena alueena 

 Hydrologisen kierron perussuureita tarkasteltaessa on huomioitava niiden ajallisen 

vaihtelun intensiteetti sekä valuma-alueen kapasiteetti. Valuma-alue on 

toiminnallinen alue, jossa vesi virtaa vedenjakajasta purku-uomaa, eli laskupaikkaa 

kohti. Se on myös alue, jonka kautta joet ja purot saavat haihtumatta jääneet 

sadevedet (Hauer &  Lamberti  1996: 36). Valuma-alueita rajaa topografia, joka saa 

veden kulkeutumaan valuma-alueen uomaverkoston läpi. Valuma-alue käsittää 

koko uomaverkoston, joka lopulta purkautuu alueesta riippuen esimerkiksi mereen. 

Valuma-alue koostuu useimmiten järvistä, joen pääuomasta sekä sivu-uomista. 

Pääuoma käsittää valuma-alueen merkittävimmän uoman, josta saavat alkunsa 

sivu-uomat, mutta joka itse ei ole minkään toisen vesistön sivu-uoma. Siitä lähtevät 

uomat ovat sivu-uomia, jotka riippuvaisia pääuoman ominaisuuksista (Hauer & 

Lamberti 1993: 75, Newson & Hanwell 1982).   

 Valuma-alueita voidaan luokitella eri tavoin niiden geomorfologisten ja 

hydrologisten ominaisuuksien perusteella. Uomaverkoston luokittelu pelkästään 

uomien koon perusteella voi olla harhaanjohtavaa, sillä niiden sisäinen hierakia voi 

olla hyvin monimutkaista (Dingman 2009: 21). Tämä korostuu erityisesti isoilla 

valuma-alueilla. Yksittäistä uomaa tutkittaessa on siis otettava huomioon sen 
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käyttäytyminen koko valuma-alueen toiminta huomioon ottaen. Tämä onnistuu 

esimerkiksi seuraamalla hydrografien virtaamapiikkejä eri uomissa (Newson & 

Hanwell 1982, Petts & Foster 1988: 16).   

 Valuma-alueen dynamiikkaa tutkittaessa on huomioitava, että siihen 

vaikuttavat tekijät eivät vaihtele ainoastaan ajallisesti, mutta myös valuma-

alueittain. Esimerkiksi tulvavedet vaikuttavat sekä ajallisesti että laajemmassa 

mittakaavassa niin, että niillä on merkittävä vaikutus alueen kokonaisvaluntaan ja 

virtaamaan. Toisaalta äkillinen kuurosade ei välttämättä kykene vaikuttamaan 

huomattavasti kokonaisvaluntaan, mutta sen vaikutus voi näkyä virtaamassa lyhyen 

aikajakson ajan (Mustonen 1986: 163, Dingman 2009: 20). Sadannan 

ominaisuuksista kesto vaikuttaa valuntaa lisäävästi vain, mikäli se ylittää valuma-

alueen kerääntymiskapasiteetin. Mikäli sade kestää riittävän kauan, aiheuttaen 

maaperän kyllästyneisyyttä, lisää se erityisesti pintavaluntaa. Alueen sadanta ei 

kuitenkaan yksin selitä valunnan luonnetta, vaan siihen vaikuttavat myös muut 

fyysiset tekijät kuten valuma-aluetyyppi. Myös valuma-alueen haihdunta vaihtelee 

ajallisesti ja sen luonteeseen vaikuttaa ensisijaisesti alueen pääilmasto, mutta myös 

järvien osuus valuma-alueella  (Mustonen 1986 159: 20, Newson & Hanwell 1982: 

30, Petts & Foster 1988: 34).     

 Valuma-alueen ominaisuudet siis vaikuttavat hyvin olennaisesti valunnan 

intensiteettiin, ja ne korostuvat erityisesti äärisääilmiöiden yhteydessä (Mustonen 

1986: 165). Yleisiä alueellisesti vaikuttavia tekijöitä ovat valuma-alueen 

ominaisuudet. Perusominaisuudet, esimerkiksi koko, muoto ja järvisyysaste, 

vaikuttavat kokonaisvaltaisesti. Pienillä ja lyhyillä valuma-alueilla valunta voi 

muuttua hyvin radikaalisti ja sen intensiteetti voi olla hyvin voimakas esimerkiksi 

rankkasateiden yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa veden kerääntymisaika on lyhyt, 

toisin kuin isoilla ja pitkänomaisilla valuma-alueilla, jotka eivät välttämättä reagoi 

helposti muutoksiin tai yksittäisen tekijän korkea intensiteetti ehtii heikentyä veden 

kulkureitin aikana. Ilmiö ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, sillä myös valuma-

alueelle kuuluvien virtavesien uomien ominaisuudet vaikuttavat veden 

kulkeutumisreitteihin. Pyöreä ja lyhyt valuma-alue voi olla esimerkiksi 

jokiuomiltaan kanjonimainen, joka osaltaan lieventää valunnan intensiteettiä 

syvyyden takia (Dingman 2009: 21). Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että 

valuma-alueen koko säätelee valuntaa merkittävästi. Mikäli alueella on järviä, ne 
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toimivat vesivarastoina, joten niiden vaikutus erityisesti pinta- ja 

pohjavesivaluntaan on merkittävä. Niillä on erityisesti vuodenaikaisia vaihteluita 

tasoittava vaikutus, heikentäen yli- ja alivaluman mahdollisuutta. Järvien 

haihduntadynamiikka voi korreloida jokien ja purojen valunnan kanssa, kasvattaen 

vuodenaikaisia erojen jyrkkyyttä. Varsinkin järvien kuivien kausien aikana 

järvivarastojen ollessa tyhjillään vedenpuutteesta kärsivät myös joet ja purot. 

Järvillä on sisäisiä ominaisuusvaihteluita, ja tästä syystä niiden ja virtavesien 

vuorovaikutussuhteet ovat kompleksisia (Petts & Foster 1988: 65). 

 3. Virtavesien fyysisiin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät 

Geologiset tekijät luovat jokaiselle vesistöalueelle omat tyypilliset piirteensä 

koskien muotoa ja maa- ja kallioperää. Geologisia tekijöitä voidaan tarkastella sekö 

koko valuma-alueelta että paikallisesti (Huggett 2007: 225). Nämä ajallisesti hyvin 

hitaasti muuttuvat tekijät vaikuttavat haihdunnan ja valunnan intensiteettiin sekä 

ihanteellisissa olosuhteissa myös sadannan syntymiseen. Näin ne vaikuttavat 

pintavesien veden alkuperän veden eri kulkureitteihin määräytymiseen. Geologiset 

tekijät yhdessä biologisten tekijöiden kanssa luovat perusteet vesistöjen 

fysikaalisille ja kemiallisille ominaisuuksille. Järvien ja virtavesien ominaisuudet 

usein eroavat huomattavasti toisistaan, erityisesti niiden erilaisen 

virtausdynamiikan takia  (Huggett 2007: 220).     

  Kallio - ja maaperän ominaisuudet vaikuttavat alueen topografiaan, jolla on 

yhteys haihduntaan, valuntaan ja osittain myös sadantaan ja siten myös pintavesien 

syntyyn. Vesi tavoittelee pienempää energiatilaa liikkumalla korkeilta alueilta 

alemmas ja tämä korostuu erityisesti Suomen tunturialueilla: valunta lisääntyy 

rinteillä ja tasaantuu tasaisilla alueilla (Mustonen 1986: 24). Haihduntaan vaikuttaa 

rinteiden varjoisuus, jolloin valoisilla rinteillä haihdunta on korkeamman 

lämpötilan seurauksena suurempaa. Suomessa ei ole korkeita vuoristoja, mutta 

esimerkiksi Norjassa vuoristoilla on suoranainen vaikutus alueen sadantaan 

vuoristojen pysäyttäessä saderintamia (Hartmann 1994: 21).   

3.1. Kallioperä  

Emäkallion kiviaineksen ominaisuudet kuten mineralogia ja 

rapautumisominaisuudet vaikuttavat joki- ja purouomien piirteiden 
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muodostumiseen ja sen kehitykseen sekä veden kemiallisiin ominaisuuksiin 

(Charlton 2007: 117). Esimerkiksi kalkkipitoinen kallioperä lisää veden 

happamuuden puskurointikykyä eli alkaliniteettiä (Neal 2001: 100), joka 

puolestaan vaikuttaa erityisesti eliöiden esiintymiseen. Vesistöjen eliöt ovat tärkeä 

osa vedenkulun säätelijöitä, rajoittaen esimerkiksi valuntaa uomaa täyttämällä. 

 Jokiuoman eroosioherkkyys riippuu uoman kiviaineksesta ja virran 

voimakkuudesta. Pehmeä kiviaines altistuu veden aiheuttamalla eroosiolle 

helpommin, jolloin jokiuoma kuluu nopeammin ja syvemmälle. Kallioperän 

rapautumisominaisuudet vaikuttavat suoraan jokien ja purojen kuljettamaan 

sedimenttikuormaan, mutta myös valuntaominaisuudet muuttuvat uomamuutosten 

seurauksena. Valuma-alueet ovat usein isoja alueita ja täten niiden alueella 

kallioperä voi vaihdella suuresti (Gresswell 1962: 54, Charlton 2007: 93). 

 Suomen kallioperä koostuu pääsääntöisesti magmaattisista syväkivistä ja 

metamorfisista kivilajeista eli liuskeista ja gneisseistä. Kivilajeillemme on 

tyypillistä niiden tiivis, huokoiseton rakenne, jonka takia ne ovat hyvin heikosti 

vettä läpäiseviä (Lehtinen & muut 1998: 42, Väyrynen 1954: 12). Tästä syytä 

kallioperän ruhjeet, erityisesti raot ovat paikkoja, jotka tarjoavat kalliopohjavedelle 

mahdollisuuden muodostua (Mälkki 1999: 30, Korkka-Niemi & Salonen 1996: 24). 

Ruhjeita pitkin vesi pääsee kulkeutumaan kallioperän läpi ja muodostamaan 

akvifereja eli pohjavesivarastoja. Ruhjevyöhykkeet ovat myös paikkoja, joihin 

helposti muodostuu pintavesiuomia, jotka ajan kuluessa suurenevat eroosion 

vaikutuksesta (Lehtinen & muut 1998:). Ruhjeita pitkin syvälle kallioperään 

kulkeutunut veden osuus hydrologisessa kierrossa heikkenee sen mukaan, mitä 

syvemmälle vesi on kulkeutunut (Mälkki 1999: 56). 

3.2. Maaperä 

Maaperä eli kallioperän päällä makaava, irtain maakerros vaikuttaa suuresti siihen, 

miten vesi suotautuu maakerroksen läpi pohjavedeksi. Osa ei imeydy pohjavedeksi 

asti, vaan jatkaa liikkumistaan valuntana maakerrosten pintaosissa. Tällöin vesi 

palautuu helposti takaisin uomaan kosteusolojen ollessa suotuisat (Mustonen 1986: 

104). Pohjavesivarastot eli akviferit voivat täyttyä, jolloin vesi nousee takaisin 

maakerrosten läpi pinnalle. Vesi voi kulkeutua pintavesien käyttöön. Purovedet 

saavat usein vetensä pohjavesistä. Tällainen on tyypillistä erityisesti sulavesien ja 
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syksyn sateiden aikaan. Joka tapauksessa ilmiö edellyttää soveliasta maaperää. 

Maaperän vesisäiliöt voivat laajentua, riippuen vahvasti maaperän ominaisuuksista. 

Voidaan siis olettaa vaihtelun olevan kausittaista: esimerkiksi kostean kauden 

aikana veden täyttäessä komponenttien huokostilan voi tilaa olla vähemmän, kun 

taas kuivalla kaudella tilaa on enemmän. Tämä vaikuttaa siihen, että joet ja purot 

voivat kausittain saada vetensä eri lähteistä. Esimerkiksi tulva-aikaan 

tulvatasangoille syntyy puroja, koska maaperän/kallioperän 

vedensitomiskapasiteetti ylittyy ja jokien isoimmat uomat täyttyvät. Näiden 

tekijöiden lisäksi joki-uomien läheinen topografia vaikuttaa edistävästi ja estävästi 

valunnan aktivointiin ja intensiteettiin (Mälkki 1999: 54). 

 Maaperällä on luontainen vaikutus pintavesien kemiallisiin ja fysikaalisiin 

ominaisuuksiin, mutta lisäksi myös niiden kuljettaman materiaalin määrään ja 

luonteeseen. (Salonen & muut 2002:11). Maaperästä irtoavat partikkelit (pääosin 

mineraaliainesta) kulkeutuvat pintavesistöjen mukana niiden kuljetuskapasiteetin 

mukaisesti. Kulkeutunut aines etenee sedimenttikuormana ja kerrostuu lopulta. 

Kerrostumispaikka riippuu kuljetuskapasiteetin lisäksi sen maa-aineksen 

ominaisuuksista (Gresswell 1962: 13, Mälkki 1999: 23).    

3.2.1 Suot ja kasvillisuus 

Pohjoisilla alueilla kuten Suomen Lapissa, kasvillisuus on niukempaa ja erityisesti 

puuraja yläpuolella sijaitsevat alueet eroavat hydrologialtaan puustoisista alueista 

(Prowse: 248). Puusto ja kasvillisuus vaikuttavat lämpötilaan ja sadantaan, mutta 

myös veden maanpäällisin liikkeisiin eli valuntaan. Kasvillisuus hidastaa 

pintavaluntaa, mutta toisaalta niiden juuristot lisäävät maa- ja kallioperän 

ruhjeisuutta muodostamalla onteloita. Se voi osaltaan lisätä pintakerrosvaluntaa ja 

erityisesti pohjaveden muodostumista (Nation Reseach Council 2008: 55). 

 Soiden rooli hydrologisessa kierrossa on tärkeä, sillä useimmiten niiden 

yhteydessä haihdunta on tehokkaampaa ja ne vähentävät veden virtaamaa erityisesti 

kuivien kausien aikana. Luonnollisesti ne myös osaltaan heikentävät tulvimista 

(Bullock & Acreman 2003: 358). Purot voivat saada alkunsa turvekerrostumista 

varsinkin sulamisvesien aikaan, jolloin turpeen vedensitomiskapasiteetti ylittyy ja 

pohjavesivarastot ovat täynnä.  Purot voivat lisäksi laskea suoalueilta isompiin 

jokiuomiin tuoden mukanaan humuspitoista vettä (Rydin ym. 2006: 138), joka 
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osaltaan aiheuttaa pintavesistöjen happamoitumista. Vasanderin (1998:  30) 

mukaan Yksinkertaistettuna suot saavat vetensä joko sadevedestä, pohjavedestä tai 

molemmista ja veden alkuperä riippuu suotyypistä. Soiden syntyyn vaikuttavat 

tietysti ympäristötekijät kuten topografia ja kasvillisuus, mutta ne ovat myös 

vuorovaikutuksessa esimerkiksi purovesien kanssa. Kuivina kausina suot on 

merkittäviä vedensitoja, koska sateesta tuleva vesi ei kulkeudu pintavalunta pois 

suoalueilta. Märkinä ajanjaksoina kyllästynyt turve mahdollistaa veden kulkemisen 

pintavaluntana turpeen päällä (Rydin ym. 2006: 142).   

3.3. Järvet ja pohjavesi 

Järvet toimivat valuma-alueiden vesivarastoina, jolloin ne säätelevät jokiuomien ja 

purojen valuntaa ja virtaamahuippuja tulvavesien ja sateisten kausien aikana. 

Säätely perustuu sekä haihduntaan ja vesien varastoitumiseen. Virtavedet ovat usein 

virtaamaltaan tasaisempia, mikäli niiden valuma-alueella on myös järviä.  Järvet 

myös luovuttavat vettä alivirtaaman aikaan pienempien vesistöjen käyttöön ja 

niiden kautta pohjavesisuotautuminen on mahdollista (Mustonen 1986: 34, Särkkä 

1994: 50).      

 Osa virtavesistä saa vetensä pohjavesistä ja tämä on yleistä purovesien 

yhteydessä. Pohjaveden kautta vetensä saavat vesistöt ovat siis riippuvaisia myös 

pohjaveden muodostumismahdollisuuksista alueella (Fitts 2002: 123). Pohjaveden 

muodostuminen edellyttää muodostumisen kannalta ihanteellisia olosuhteita. 

Muodostumiseen vaikuttavat erityisesti geologiset ja hydrologiset tekijät kuten 

sadanta sekä kallio- ja maaperän läpäisyominaisuudet. Olosuhteiden ollessa 

ihanteelliset, voi pohjavettä muodostua lähes alueen sadannan verran (Fitts 2002: 

125). Vesistöt lisäävät pohjavesivarantoja, joten järvet ja isommat joet ovat 

avainasemassa merkittävien pohjavesivarantojen synnyssä. Vesistöt eivät 

kuitenkaan itsessään lisää pohjaveden määrää, vaan ilmiö tapahtuu 

vuorovaikutuksessa paikallisten geologisten seikkojen kanssa. 

 Niukkakasvustoiset sora-alueet ovat Pohjoisissa osissa Suomen Lapissa 

merkittävimpiä pohjavesiesiintymiä ja usein niitä tavataan moreenisten harjujen 

yhteydessä. Asia ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, sillä myös moreenin 

fysikaalisella rakenteella on merkityksensä – mitä lajittuneempaa moreeni on, sitä 

helpommin vesi pääsee suotautumaan läpi maakerrosten (Mälkki 1999: 41). 
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Maalajien lajittuneisuus parantaa maaperän huokoisuutta, mutta suhtautuneisuus 

heikentää sitä, koska erikokoiset partikkelit voivat tiivistyä paremmin (Korkka-

Niemi & Salonen 1996: 36). Hienorakenteinen sedimentti lisää pinta- ja 

pintakerrosvaluntaa, eikä suotautumista tapahdu. Esimerkiksi saven 

ominaispidättyminen eli veden osuus painovoimaa vastoin on suuri, tarkoittaen, että 

savikerrostumista ei voida löytää hyviä pohjavesivarastoja. Hiekan ja soran 

ominaispidättävyys on alhaisempi, eikä niihin siten itseensä sitoudu niin paljon 

vettä ja vesi pääsee suotautumaan pohjavesivarastoihin (Salonen, ja muut 2006). 

Hienorakeisten sedimenttien veden kapillaarinen nousu puolestaan on yleistä eli 

imeytynyt vesi palaa takaisin pintavalunnaksi varsinkin siltti- ja saviesiintymien 

yhteydessä. Hienorakenteisten sedimenttien yhteydessä kuitenkin tapahtuu 

suotautumista, esimerkiksi niin kutsuttujen heikompien vyöhykkeiden alueille, 

jossa halkeamat ja ontelot ovat avainasemassa (Korkka-Niemi & Salonen 1996: 45). 

3.4. Ihmisvaikutus  

Geologinen aika on ihmisen elinkaareen verrattuna hyvin pitkä ja ympäristön 

geologiset muutokset todella hitaita (Manner & Tervo 1998). Esimerkiksi 

viimeisimmästä jääkaudesta on noin 10 000 vuotta, jolloin Suomen vesistöt 

muodostuivat. Geologisessa aikaskaalassa tämä on erittäin lyhyt aika (Mustonen 

1986: 256). Vesistöt muuttuvat erityisesti luontaisen eroosion seurauksena, mutta 

niiden tärkein ominaisuuksien muokkaaja on ihminen. Ihmisvaikutukset näkyvät 

lähes kaikkialla valuma-alueella ja ne ovat kunnostustoimia lukuun ottamatta 

(joista niistäkin osa on ristiriitaisia) negatiivia, köyhdyttäen vesistöjen 

hydromorfologisia piirteitä ja luonnon monimuotoisuutta (Gregory 1963). 

 Rakentaminen ja kasvillisuus ja erityisesti sen poistaminen lisäävät 

pintavaluntaa kaupungeissa ja maaseudulla. Tämä korostuu lisäksi 

metsänhoitoalueilla yhdessä ojituksen kanssa. Lisääntyneen pintavalunnan lisäksi 

kasvillisuuden puuttuminen aiheuttaa ongelmia kuten sedimenttikuorman 

lisääntyminen ja erityisesti haitta-aineiden kulkeutuminen (Gregory 1963). 
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4. Purojen hydrologia  

Purot ovat jokia pienikokoisempia uomia. Horppilan määritelmän (Horppila 1993: 

8) puron maksimileveys on 5 m ja virtaama ei ylitä 2 m3/s. Puron ja lähteen erona 

pidetään sitä, että purossa vesi on virtaavassa muodossa. Purot ovat riippuvaisia 

valuma-alueen ominaisuuksista, mutta niiden merkitys sen dynamiikkaan on pieni. 

Vesilain määritelmän mukaisesti puroksi voidaan kutsua virtavesiä, joissa 

soutaminen on mahdotonta. Puroille on tyypillistä lämpötilojen ja 

virtaamavoimakkuuden vaihtelu, silla ne pieninä vesistoina hyvin riippuvaisia 

paikallisesta ympäristöstä, sääolosuhteista ja usein etenkin toisista vesistöistä. 

Mikäli purovesistö on kytköksissä isompaan vesistöön, ne eivät silti välttämättä ole 

ominaisuuksiltaan samankaltaisia pääuomien kanssa. Tällöin paikalliset ympäristö- 

ja ilmastotekijät ovat tärkeässä asemassa. Omalaatuisina vesistöinä ne ovat hyvin 

herkkiä piste- ja hajakuormitukselle, jota syntyy luontaisista että ihmisen 

aiheuttamista syistä. (Horppila 1993: 7). 

 Puroja voi syntyä usean erilaisen prosessin seurauksena, joista tärkeimpiä 

ovat sulamisvesien synnyttämät, joen uomista eriytyvät purot sekä pohjaveden 

tihkumisesta syntyvät purot. Ne ovat hyvä esimerkki luonnonilmiöistä, joidenka 

synnyssä erityisesti paikalliset tekijät ovat avainasemassa. Se on osasyy siihen, 

miksi purojen dynamiikka on monimutkainen tutkimuskohde. Purojen yleisenä 

syntyperiaatteena voidaan pitää muodostumisketjua, jossa mahdollisimman suuri 

määrä vettä kertyy samaan paikkaan ja jatkaa virtausta samaan suuntaan 

(sisäänvirtaus). Purovedet koostuvat eri purojaksoista, jotka voidaan käsittää puron 

erilaisiksi hydrologisiksi ympäristöiksi, jotka eroavat toisistaan. (Miller 1958: 3). 

 Myös purojen elinkaari riippuu niiden syntytavasta sekä lukuisista 

paikallisista tekijöistä, joita ovat muun muassa topografia, ilmastolliset tekijät 

(sadanta, haihdunta ja valunta) sekä myös biologiset tekijät kuten kasvillisuus. Osa 

puroista virtaa elinvoimaisena vain osan aikaa vuodesta: esimerkiksi 

pohjavesilähtöiset purot ovat suurimmaksi lähes täysin pohjaveden 

purkautumisesta. (Harr 1975: 2). Tulvatasankosyntyiset purot pääsevät aluilleen 

sulamisvesien aikaan veden viipymän seurauksena ja voivat kuihtua veden 

imeytyessä vähitellen maaperän ja osan siitä haihtuessa ilmakehään. Syntymiseen 
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ja elinkaaren vaikuttaa luonnollisesti myös geologiset tekijät, jotka auttavat tai 

estävät uuden puron uomautumista. (Hankin 1988: 850). 

Purot voidaan luokitella esimerkiksi hydrologisen aktiivisuuden perusteella 

seuraavanlaisesti: 

1) Osan aikaa vuodesta elinvoimaisesti virtaavat vuodenaikaispurovedet 

2) Jatkuvasti aktiiviset purovedet 

3) Sääilmiöistä riippuvaiset purovedet 

4) Kertasyntyiset purovedet 

 

Syntymäprosessien perusteella purot voidaan jakaa esimerkiksi seuraavin 

määritelmin: 

1) Sulamisvesipurovesistöt, jotka ovat pääosin vuodenaikaisia puroja, saavat 

vetensä erityisesti kevään sulamisvesistä. Niiden virtaama vaihtelee hyvin 

paljon vuodenajasta riippuen ollen voimakkaimmillaan sulamisvesien aikaan. 

Sulamisvesipurovesistöjä ovat lisäksi tulvatasankojen yhteyteen syntyvät 

purouomat. 

2) Sadannasta riippuvaiset purovesistöt saavat vettä erityisesti rankkasateista, 

mutta osa myös normaalin vesi- ja lumisateen välityksellä. Tällaiset purot 

syntyvät usein rinteisiin, ja niiden virtausta avustavana tekijänä toimii 

pintavalunta. Uomat ovat usein suhteellisen pysyviä, mutta kuiva kausi voi 

huomattavasti heikentää puron virtaamaa. 

3) Jäätikköpurovesistöt syntyvät jäätiköiden ja jään läheisyyteen. Koska jää ei 

välttämättä sula koskaan täysin ja jäätiköissä tapahtuu aina jonkinlaista veden 

liikkumista, voidaan jäätikkösyntyiset purot luokitella omaksi ryhmäkseen. Ne 

ovat hydrologisesti suhteellisen aktiivisia, eli jatkuvasti virtaavia. 

4) Pohjavesisyntyiset purovesistöt saavat vetensä pohjavesivarastojen täyttyessä 

ja veden purkautuessa maaperän läpi ylöspäin. 

Koska purovesistöjen syntyyn vaikuttavat monet erilaiset tekijät, on huomioitava, 

että useimmissa tapauksissa purojen veden alkuperä vaihtelee esimerkiksi 

vuodenajasta tai sääilmiöistä riippuen. (Harr 1975: 5). Lisäksi, osa purovesistä saa 

vetensä jatkuvasti useasta eri lähteestä. Joen pääuomasta alkunsa saavat purot ovat 

yleisluontoisesti hyvin aktiivia, koska niiden vedensaanti on turvattu isomman 

uoman välityksellä. Toisaalta, purouoma voi syntyä sulamisvesien kasvattaman 

virtaaman seurauksena. Tällainen puro voi myös jäädä kertasyntyiseksi, mikäli 

tulvatasangolle syntynyt puro joutuu liian kauas uomalähteestään. 

Isotooppitutkimus voi auttaa ymmärtämään purojen syntymisprosesseja, mutta 
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lisäksi tarvitaan tietämystä maa- ja kallioperästä sekä paikallisesta 

geomorfologiasta. 

 5. Hapen ja vedyn stabiilit isotoopit  

Alkuaineen isotoopit ovat atomeja, joissa protonien määrä pysyy vakiona, mutta 

neutronien määrä vaihtelee. Neutronien ja protonien yhteislukumäärää alkuaineen 

atomissa kutsutaan massaluvuksi (M). Tämä tarkoittaa sitä, että aineen kemiallinen 

koostumus ei muutu, mutta isotooppikoostumuksen vaihtelu aiheuttaa muutoksia 

alkuaineen massassa. Esimerkiksi happi 16 O on hapen isotooppi, jonka massaluku 

on 16. Kemialliset ominaisuudet ovat siis alkuaineessa yhtäläiset, mutta 

tietynlaisten kemiallisten ja fysikaalisten prosessien seurauksena pienetkin 

muutokset niiden massaluvuissa ovat mahdollisia, josta seuraa muuttunut 

isotooppikoostumus (Clark & Fittz 1997: 1, Criss 1999: 5, Attendorn & Bowen 

2012: 7).     

 Hapen suhteelliset osuuden luonnossa ovat seuraavat: Happi  O 16 99,759 %,  

O18 0,204 % ja vedyn suhteelliset osuudet luonnossa ovat: H 1 99,985 % ja  H 2 

0,015 % (Clark & Fittz 1997: 10). Alkuaineen isotoopit voidaan jakaa 

radioaktiivisiin ja vakaisiin eli stabiileihin. Radioisotoopit lähettävät säteilyä, joten 

niiden koostumus ei pysy vakiona, kun taas puolestaan stabiilit isotoopit eivät käy 

läpi hajoamisprosesseja- ainoastaan niiden massa vaihtelee ympäristön 

fraktioitumista aiheuttavien prosessien seurauksena. Tässä tutkimuksessa käytetään 

hapen isotooppia 16 (Clark & Fittz 1997: 1).  

 Vaikka isotooppien vaihtelu alkuaineessa eivät muuta sen kemiallista 

koostumusta, massaeroavaisuudet vaikuttavat niiden käyttäytymiseen luonnossa. 

Niin kutsutut hapen ja vedyn kevyet isotoopit reagoivat painavia helpommin 

muutoksiin niiden törmäystaajuuden ollessa suurempi. Niin kutsutusti 

painavimmilla isotoopeilla on huonompi liikkuvuus (v= average molecular 

velocity), johon lämpötila vaikuttaa suoranaisesti (esim. pohjavesi). Liikkuvuuden 

hitaus vaikuttaa niiden kykyyn diffuusioitua. Diffuusiossa pitoisuuserot tasoittuvat. 

Hydrologiassa tämä näkyy esimerkiksi kiintoaineen liukenemisessa (diffuusio) 

veteen. Painavammat isotoopit eivät myöskään reagoi haihdunnan rikastavaan 

vaikutukseen (Gat 1996: 226, Gat 2010: 22, Kendall & McDonnell 2012: 57).

 Painavien isotooppien sitoma energia on voimakkaampaa. Tämä tarkoittaa 
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teoriassa sitä, että painavat isotoopit kykenevät pitämään ydintään yhtenäisenä 

helpommin kuin kevyet. Käytännössä ilmiö näkyy lämmönhaihtumisena 

voimakkuutena. Myös höyrynpaine on painavilla isotoopeilla alhaisempi. 

Hydrologiassa raskaampi vesi kuten pohjavesi ei haihdu yhtä helposti kuin kevyt 

meteorologinen vesi (Attendorn & Bowen 2012: 25, Kendall & McDonnell 2012:  

57, Gat 2010: 23). 

5.1. Fraktioituminen 

Isotooppimenetelmä perustuu hapen ja vedyn stabiilien isotooppien 

fraktioitumiseen, joka tapahtuu pääosin luonnollisten prosessin kautta. Ilmiön 

teoria tunnetaan hyvin, mikä tekee siitä luotettavan hydrologisen 

tutkimusmenetelmän (Attendorn & Bowen 2012: 30). Fraktioitumisprosessit 

voidaan karkeasti jakaa kineettisiin ja tasapainoisiin reaktioihin, jotka molemmat 

ilmenevät luonnossa eri tavoin (Gat 2010: 23). Sadanta (alkuperäisen vesihöyryn 

suhdanne sadannan alkaessa) on tasapainoinen reaktio ja haihdunta kineettistä. 

Fraktioituminen on riippuvaista näiden pääkomponenttien vaihtelusta, jota 

aiheuttavat fysikaalisten tekijöiden lisäksi ympäristötekijät. Maantieteellinen 

sijainti ja ajalliset tekijät ovat tärkeitä isotooppien ominaisuuksien säätelyn 

kannalta (Clark ym. 1997: 21, McGuire & McDonnell: 43). Leveysasteet 

vaikuttavat sadannan kautta isotooppien köyhtymiseen. Lämpötila pohjoisilla 

leveysasteilla vaikuttaa kondensaation eli sateen syntyyn ja haihdunta on 

luonnollisesti vähentynyttä. Alueilla, joissa vuodenaikainen vaihtelu on suurta, 

myös isotooppikoostumuksen vaihtelu on suurta (Attendorn & Bowen 2012: 34, 

Gat 2010: 23).     

 Merellisyydellä on merkittävä vaikutus hapen ja vedyn isotooppeihin, sillä 

merellisessä ympäristössä haihdunta on suurta ja isotoopit ovat rikkaimmillaan. 

Tästä syystä myös standardointi perustuu meriveden isotooppien koostumukseen. 

Kun suuret ilmamassat saapuvat mantereelle, merellinen vaikutus vähenee 

vaihtelun seurauksena, joka on monen eri tekijän tulosta (kasvillisuus ja muut 

lämpötilaan vaikuttavat pinnat), josta jälleen seuraa isotooppien köyhtymistä. 

Ajallinen vaihtelu korostuu ilmiössä huomattavasti, erityisesti Suomen kaltaisissa 

pohjoisissa oloissa. Näin myös myrskyillä on vaikutusta isotooppikoostumukseen 

eri alueilla. Welkerin vuonna 2000 suorittaman, mereltä maalle asti ulottuvan 
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vesinäytteisiin perustuvan tutkimuksen mukaan hapen (O18) isotooppi köyhtyy noin 

1,5 % sataa kilometriä kohden. (Harvey & Welker 2000: 95).   

 Korkeus meren pinnan yläpuolella yhdessä vesihöyryn alkuperän, 

ilmamassan voimakkuuden ja suuntauksen kanssa vaikuttavat isotooppeihin, ja 

voidaan todeta, että korkeilla alueilla isotoopit köyhtyvät enemmän. Tämä johtuu 

yksinkertaisesti siitä, että kun ilmamassa ylittää esimerkiksi vuoriston, kylmenevä 

ilmamassa pakottaa höyryn kondensaatioon – syntyy sade. Korkeille alueille jäävä 

vesi on isotooppikoostumukseltaan köyhempää, koska vesipisarat rikastuvat 

hieman kulkiessaan pitempiä matkoja, koska ne altistuvat haihdunnalle. (Gat 2010: 

20). On myös tutkittu, että lyhytkestoinen sade on yhteydessä rikkaampien 

isotooppien syntyyn, koska pitempien sadejaksojen aikana haihdunta vähentyy 

huomattavasti. (Dansgaard 1964: 440). Pieni sadekuuro haihtuu maan pinnalta 

nopeasti takaisin ilmakehään, kun taas pitempikestoinen sade saturoituu eli 

suodattuu maaperään ja lämpötila pysyy alhaisena kauemmin. (Clark &  Fittz. 1997: 

21, Attendorn & Bowen 2012: 3). 

5.2 Isotooppimenetelmä hydrologisessa tutkimuksessa 

 Stabiilien isotooppien koostumukselle on määritetty kansainvälinen standardi. 

Isotooppeja tutkittaessa vertaillaan mitattujen havaintojen (R) eroa standardiin 

meriveden isotooppikoostumukseen. Hapen ja vedyn standardina toimii Vienna 

Standard Mean Ocean Water eli VSMOW.  Ero ilmoitetaan δ-arvona (delta-arvo) 

eli promilleyksikköinä. Kun mittaustulos saa positiivisen delta-arvon, silloin 

kyseessä on isotoopin rikastuminen (positiivisempi arvo) ja köyhtyminen 

(negatiivisempi arvo) on kyseessä mittaustuloksen saadessa negatiivisen delta 

arvon. Fraktioitumisen aiheuttaa muutoksien isotooppien suhteellisissa osuuksissa 

ja sitä voidaan tarkastella seuraavan kaavan avulla: 

 R= Ni  ̸  Nj jossa,      (1) 

Ni kuvaa harvinaisemman isotoopin määrää ja Nj standardin mukaisen isotoopin 

määrää (Kendall & McDonnell 2012: 53). Hapen ja vedyn isotooppikoostumis 

voidaan määrittää esimerkiksi ontelovaimenemisspektrokopiaan (CRDS= eli 

Cavity Ring Down Spectroscopy) perustuvalla CRDS-isotooppivesianalysaattorilla. 

Näytteen antamien isotooppien absoluuttisten arvojen sijaan menetelmässä 

verrataan raskaampien isotooppien suhdetta kevyempiin, eli tarkastelun kohteena 
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ovat suhteelliset osuudet. Jotta tutkimustulokset olisivat mahdollisimman hyvin 

tulkittavissa, täytyy isotooppikoostumusten välisten erojen olla riittävän suuria 

(Bowen 1988: 233). Näytteiden tulisi lisäksi olla puhtaita ja useimmat laitteet 

kykenevätkin tunnistamaan näytteen epäpuhtaudet  (Picarro 2012). 

 Stabiileihin isotooppeihin perustuvaa menetelmää käytetään monialaisissa 

tutkimuksissa, mutta sen merkitys hydrologiassa ja erityisesti virtavesien 

tutkimuksessa on todettu useissa eri lähteissä (Vitvar ym. 2005: 151). Esimerkiksi 

ihmispaineen vaikutukset pintavesistöjen dynamiikkaan koetaan hyvin arvokkaaksi 

tutkimuksen kohteeksi (Halder ym. 2015). Suomen Geologisen tutkimuskeskuksen 

2000–luvulla tekemä, stabiileihin isotooppeihin perustuva tutkimus on tuonut uutta 

tietoa pohjavesien liikkeistä (Kortelainen 2007: 7). 

 Isotooppitutkimuksen avulla voidaan selvittää virtavesien alkulähde, mutta 

sen avulla voidaan tutkia myös veden kulkeutumisreittien eri vaiheita ja tutkia niitä 

prosesseja, jotka liittyvät läheisesti virtavesien dynamiikkaan Tutkimusmenetelmä 

sopii hyvin erikokoisten alueiden tutkimukseen, ja niiden ominaisuuksien ajallinen 

seuranta on mahdollista. Isotooppitutkimus on kasvattanut suosiotaan erityisesti 

pohjavesitutkimuksessa hyvin tuloksin, mutta se on toimiva menetelmä myös 

pintavesistöjen kulkeutumisreittien selvittämisessä (Mälkki 1999: 36, McGuire & 

McDonnell 2007: 14). 

6. Tutkimusalue     

Tutkimusalueena oli subarktinen Tenojoki (norjan kielellä Tana), joka on 283 km 

pitkä Suomen ja Norjan rajajoki (Kuva 2). Noin 70 % joesta sijaitsee Norjan 

puolella. Tutkimusalue kattoi lisäksi ne valuma-alueet, joilta on kerätty 

vesinäytteitä. Tenojoki on suhteellisen luonnontilaisena pysynyt lohijoki, joka 

laskee Jäämereen. Jokiuoma on iäkäs, sillä sen uskotaan syntyneen jo ennen kahta 

viimeistä jääkautta. (Johansson & Kujansuu 2005: 127). Tenojoki kuuluu Utsjoen 

kuntaan, joka on Lapin Lääniin kuuluva, Suomen pohjoisin kunta. Kunnan kyliä 

ovat Nuorgam, Karigasniemi/Outakoski ja Kirkonkylä. Utsjoen enemmistö on 

saamenkielistä. Asukkaita kunnassa on 1294, jotka ovat pääosin sijoittuneet 

Tenojoen varrelle. (Mansikkaniemi 1972).  
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6.1. Alueen luonto 

Tenojoen vesistöalueen käsittävän alueen korkokuva edustaa Suomen korkeimpia 

alueita, sillä korkeus merenpinnasta vaihtelee alueella 300 – 500m välillä. 

(Johansson & Kujansuu 2005: 17). Matalampia alueita tavataan erityisesti joen 

Norjan puolella (200 – 300m). Jokiuoman korkeus merenpinnasta vaihtelee 100 –

200 metrin välillä (Johansson & Kujansuu 2005: 17). Tenojoen alueen Suomen 

puoleisen länsiosan kallioperä on pääosin Lapin granuliittikivien vyöhykettä 

(ikämääritys 2000 miljoonaa vuotta), joka jatkuu Norjan itäpuolelle asti samana 

kaarena. Joen Suomen ja Norjan puoleiset pohjoisosat koostuvat happamista 

graniiteista ja gneisseistä sekä myös tummista, emäksisistä kivilajeista kuten 

gabrosta (Lehtinen ym. 1998: 67).    

 Alueen maaperä koostuu alueella pääosin yhtenäisestä moreenipeitteestä sekä 

hiekka- ja sorakerrostumista, jotka ovat glasifluviaalisia eli jäätikköjokisyntyisiä. 

Myöhäis-Veiksel-kaudella syntyneet harjujaksot seuraavat jokea pituussuuntaisesti 

Suomen puolella. Alueella ei juuri esiinny vanhempia moreenipeitteisiä 

harjujaksoja. Alueella on jonkin verran kalliopaljastumia, mutta ne ovat pieniä ja 

hajanaisia. Tutkimusalueen Suomen puolella tavataan useita rakkakallioita. 

Aapasuot ovat yleisiä alueella (Johansson & Kujansuu 2005: 127). 

 Pohjoisen sijaintinsa takia Tenojoen alue kuuluu tunturipaljakan 

kasvillisuusvyöhykkeeseen, jonka luonnollisena rajana toimii metsänraja. 

Yksittäisten puita lukuun ottamatta alueella ei ole metsää, ja kasvillisuus on 

rajoittunut matalaan tundrakasvillisuuteen. (Mansikkaniemi 1970: 4). Tenojoen 

vesistöalueen pinta-ala on 16.386 km2, josta Suomen puolella on 32 % ja Norjan 

puolella 68 %. Suomen puolen virtaama MQ = 177m3/s (5.6 km3/a), NQ = 21 m3 ja 

HQ = 3147 m3/s (seurantaväli 1976 – 2005).  Tenon suurimpia latvajokia ovat 

Karasjoki, Skiethsamjoki, Inarijoki ja Iesjoki (Mäkinen ym. 1997: 4). Joen 

vedenlaadun tilanne on stabiili, eli odotettavissa on pääosin luonnollisia muutoksia, 

joita aiheuttavat esimerkiksi tulvat. Vaikka Tenojoki on pysynyt kiitettävän 

luonnontilaisena, ihmisen aiheuttama hajakuormitus on aiheuttanut vedenlaadun 

heikkenemistä alueella. Kuormitustilanne on kuitenkin huomattavasti parantunut 

vuodesta 1993, jolloin Karasjoen kylän jätevedet aiheuttivat ongelmia. 

Jätevesihuoltoa koskevat parannukset ovat kuitenkin parantaneet tilannetta alueella 

(Economic Comission for Europe 2007).  
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Kuva 2. Tenojoen vesistöalue ja Suomen ja Norjan valtakunnanraja Länsi-

Lapissa (Aineistot: Maanmittauslaitos 2017 ja Suomen ympäristökeskus 

2010). 

 Joen luonnollisen tilan säilyttämiseksi on aikaisempina vuosina käynnistetty useita 

projekteja ja hankkeita. Esimerkiksi vuosina 2002–2006 alueella toteutettiin hanke: 

Preserving the natural state of the river Tenojoki  - environmental work, ecological 

state and monitoring. Projekti toteutettiin yhteistyöprojektina Lapin 
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Ympäristökeskuksen ja NVE:n (the Norwegian Water Resources and Energy 

Directorate). ja Finnmarkin Lääninhallituksen toimesta (Preservation of the River 

Tenojoki 2006). 

 7.  Tutkimusaineisto- ja menetelmät 

Suomen Ympäristökeskus on kerännyt hapen ja vedyn isotooppinäytteet vuonna 

2013 yhteensä viideltäkymmeneltäkolmelta (53) havaintopisteeltä. Syksyn 

tutkimusaineisto on kerätty syyskuussa 2013 ja kevään aineisto kesäkuussa 2013. 

Aineisto on osittain puutteellinen, koska kolmen havainnon osalta näytteenotto on 

epäonnistunut sekä hapen että vedyn osalta. Puutteelliset havainnot (NT21) 

poistettiin, jolloin syksyn aineiston lopullinen koko oli 52 havaintoa. Hapen 

kevätarvoja oli 50 puuttuvien havaintojen takia (NT21, ST38 ja ST53). Aineiston 

tarkoitus oli kattaa koko Suomen puoleinen Tenojoen alue, mutta näytteitä kerättiin 

myös Norjan puolelta.    

 Havaintopisteiden vesinäytteiden analysoinnin lisäksi tutkimuksessa tarvittiin 

tarkkaa tietoa tutkimusalueen ympäristöstä, erityisesti valuma-alueesta sekä 

havaintopisteiden lähiympäristöstä. Muuttujien analysointi edellytti tilastollisten 

menetelmien käyttöä niiden välisten yhteyksien tunnistamiseksi. 

 Hapen ja vedyn isotooppikoostumuksen määrittämiseksi käytettiin Picarro 

L2120-i-analysaattoria, joka perustuu aiemmin kuvattuun 

ontelovaimennusspektrokopiaan. (Picarro 2012).  

7.1. Vastemuuttuja ja ympäristömuuttujat 

Tutkimuksen päävastemuuttujana käytettiin hapen syksyisiä havaintoja. Koska 

happi ja vety käyttäytyvät kemiallisesti riittävän samanlaisesti, molempien 

tarkastelu samana vuodenaikana ei ollut tarpeellista. Vuodenaikaisen vaihtelun 

tarkastelun takia analysoitiin kuitenkin myös hapen kevätarvoja. Molempien 

vuodenaikojen näytteet on otettu samoista havaintopisteistä. Tutkimuksen 

selittävinä muuttujina käytettiin erilaisia ympäristömuuttujia, (yhteensä 8) joiden 

oletettiin kertovan sekä puron lähialueen (ns. paikalliset  



24 
 

 

Kuva 2. Tenojoen tutkimusalue havaintopisteineen. (Aineistot: Norjan 

geologinen tutkimuskeskus 2015, Suomen ympäristökeskus 2010 ja 

Maanmittauslaitos 2010).  

ympäristötekijät) että koko valuma-alueen ominaisuuksista ja joiden oletettiin 

vaikuttavan isotooppijäljen muodostumiseen. Ympäristömuuttujien laskennassa 

hyödynnettiin paikkatietoa (Geographic Information System eli GIS) sekä 
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tilastollisia menetelmiä. Paikkatiedon avulla saatiin tietoa tutkimusalueen, 

erityisesti havaintopisteiden lähialueiden ja valumaa-alueiden fyysisistä 

ominaisuuksista, jotka voivat olla yhteydessä veden liikkumisen ominaisuuksiin. 

Paikkatiedon käsittelyyn ja analysointiin käytettiin ArcMap 10.3- ohjelmistoa. 

Tilastollisten menetelmien avulla pyrittiin ymmärtämään hapen isotooppien 

yhteyttä ympäristötekijöihin sekä mallintamaan näiden tekijöiden käyttäytymistä 

tutkimusalueella. Tilastollisessa mallinnuksessa käytettiin tilasto-ohjelmisto R:n 

(versio 3.3.1) R-Commander -laajennusta.   

 Mittakaavalta erilaisten muuttujien käyttö oli hydrologisesta näkökulmasta 

mahdollista, sillä ne kuvaavat eri prosesseja. Ympäristömuuttujat laskettiin 

pohjautuen Suomen Maanmittauslaitoksen digitaaliseen korkeusmalliin (Digital 

Elevation Model eli DEM), ellei toisin mainittu. DEM:n pikselikoko on 10 m x 10 

m (tarkkuus 1,4 m per 1 m). DEM soveltuu erityisesti korkeusmalliin perustuvien 

muuttujien laskentaan ja tällaisia ovat useat hydrologiset muuttujat. 

 Muuttujat laskettiin 50 metrin etäisyysvyöhykkeen (bufferin) sekä koko 

valuma-alueen kattavalta alueelta. Havaintopisteiden ympärille luotiin 50 m 

bufferit, joiden sisältä muuttujien keskiarvot laskettiin, ellei toisin mainita. Bufferin 

koon valinnassa otettiin huomioon purojen pieni mittakaava verrattuna joen 

pääuomaan. Tavoitteena oli tarkastella paikallisten ympäristötekijöiden vaikutusta 

puroveden alkuperään. Koko valuma-alueelta laskettavien muuttujien rajoina 

käytettiin Suomen Ympäristökeskuksen laatimia rajoja. Kahden eri 

laskentamenetelmän avulla tarkasteltiin eri hydrologisten tekijöiden yhteyttä 

isotooppijäljen muodostumiseen sekä näytteenottopisteen läheisyydessä että koko 

valuma-alueella. 

7.1.2. Geo- ja hydromorfologiset muuttujat 

Geo- ja hydromorfologisia muuttujia tässä tutkimuksessa olivat (sulkeissa ArcMap 

10.3 – työkalun englanninkielinen nimi ja/tai suomenkielinen lyhenne) korkeus 

merenpinnan yläpuolella eli kmpy, rinteenkaltevuus (Slope), topografinen 

kosteusindeksi eli TWI (Topographical Wettness Index). Nämä kaikki toiminnot 

ovat ArcMap 10.3 Spatial Analyst –lisenssin työkaluja. 

 Korkeus merenpinnan yläpuolella esitetään metreinä. Se on hydrologisesti 

tärkeä muuttuja, sillä korkeus on yhteydessä alueen ilmaston piirteisiin, erityisesti 
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lumen sulamisen ajoittumiseen sekä kasvillisuuteen. Sillä on myös merkitystä 

lämpötilan välityksellä haihduntaan ja myös sadantaan. Pintavalunta korkeilla 

alueilla voi rinteen kaltevuuden seurauksena olla intensiivisempää, mutta toki 

korkeilla alueilla on myös tasaisia alueita (Gonfiantini ym. 2001: 157). 

 Rinteenkaltevuus kuvaa alueen rinteiden kaltevuutta astelukuina jokaista 

solua kohden (vaihteluväli on 0 ja 90 ° välillä).  Rinteenkaltevuus on yhteydessä 

erityisesti pinta- ja pohjavaluntaan, mutta tällä tutkimusalueella ennen kaikkea 

myös lumen viipymään (Wu ym. 2008: 15, Huang ym. 2013: 215). 

 Topografinen kosteusindeksin avulla voidaan kuvata ja tutkia maaperän 

kosteusolosuhteita DEM:iin perustuen. Menetelmän perustana toimivat rinteen 

kaltevuus ja valuma-alueen koko. Hydrologisesti nämä vaikuttavat pohjaveden 

suotautumiseen alueella, mutta myös pinta-valunnan tarkastelu on mahdollista 

tämän menetelmän avulla, koska kosteusindeksi on korkea, voidaan olettaa, että 

vedellä ei ole suoraa poispääsyä solusta eli alueelta, mikäli maa-ja kallioperän 

ominaisuudet sen mahdollistavat (Ågren ym. 2014: 3, Liang ym. 2017: 4). TWI 

laskettiin Beven ja Kirkyn (1979) mukaan seuraavalla yhtälöllä:  

     (2) 

jossa A kuvaa valuma-alueen pinta-alaa (m2) ja α puolestaan on rasterin yksittäisen 

solun rinteen kaltevuuden arvo (Beven & Kirby 1979). 

7.1.3 Valuma-alueen muita ominaisuuksia kuvaavat muuttujat 

Valuma-aluemuuttujat kuvaavat havaintopisteiden valuma-alueiden 

perusominaisuuksia. Valuma-aluejako on Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) 

vuonna 2010 julkaisema aineisto. Maankäyttöaineistona käytettiin SYKE: n Corine 

2012 maanpeite -aineistoa. Jatkuvia muuttujia olivat valuma-alueen koko (km2) 

sekä järvien ja avosoiden osuus (%) koko valuma-alueen pinta-alasta (m2).  

  Maaperän pääkoostumus määritettiin buffereiden osalta vallitsevan 

maaperätyypin perusteella. Aineiston ominaisuuksista johtuen maaperämuuttujat 

sisältävät sekä geomofrologisesti että maalajitteen perusteella määritettyjä luokkia. 

Luokka-asteikollinen muuttuja (esim. sora- ja hiekkamoreeni) muutettiin 

dikotomiseksi (0= ”Ei esiinny”, 1= ”Esiintyy” bufferilla). Koko valuma-alueen 
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vallitseva maaperätyyppi laskettiin ensin jatkuvana muuttujana. Analyysien 

suorittamisen ja tulkinnan helpottamiseksi myös tämä muuttuja muutettiin 

dikotomiseksi; 0= ”Ei esiinny” tai 1= ”Esiintyy” valuma-alueella. Aineisto Suomen 

puolella olevan tutkimusalueen analysointia varten saatiin Suomen Geologisen 

tutkimuskeskukselta (GTK). Norjan puolen tutkimusalueen tiedot saatiin Norjan 

Geologiselta tutkimuskeskukselta. Maaperän koostumus vaikuttaa veden 

suotautumisolosuhteisiin sekä kemiallisiin ominaisuuksiin, jotka kertovat veden 

kulkeutumisreitistä. Karkeat maalajit auttavat veden suotautumista maaperän läpi 

pohjavedeksi, kun taas hienot maalajien ominaisantoisuus on huono eli ne sitovat 

vettä itseensä sen sijaan, että luovuttaisivat sitä. Esimerkiksi harjualueilla 

pohjaveden muodostuminen on tyypillistä (Dingman 2015: 347). Kalliomailla 

pintavalunta on voimakkaampaa, vaikka osa vedestä luonnollisesti kulkeutuu myös 

kallioperään. Veden korkea silikaattipitoisuus, joka perustuu silikaatin hydraatioon, 

joka viittaa veden pitempiaikaiseen kontaktiin kallioperässä. Tällöin vesi on 

todennäköisesti kalliopohjavettä (Drever 2005: 145, Dingman 2015: 344). 

Silikaattipitoisuus on määritetty vain syksyn 2013 näytteiden osalta. 

  Valuma-alueen pinta-ala (km2) on yksi tärkeimmistä alueen vesistöjen 

ominaisuuksiin vaikuttavasta ominaisuuksista. Valuma-alueen koko vaikuttaa 

ensinnäkin uomaverkoston pituuteen ja sen seurauksena valunnan määrään ja 

intensiteettiin (Dingman 2015: 348). Valuma-alueen järvien pinta-ala (km2) 

suhteutettiin koko valuma-alueen pinta-alaan (%). Järvet ovat olennaisia tekijöitä 

veden kulkeutumisen kannalta, sillä ne toimivat tärkeinä vesivarastoina ja niiden 

asema korostuu erityisesti rankkasateiden ja sulamisvesien aikana. Niiden rooli 

valunnan säätelijänä on merkittävä (Rice ym. 2015: 6). Myös valuma-alueen 

avosoiden pinta-ala (km2) suhteutettiin valuma-alueen pinta-alaan (%). Soiden 

merkitys purojen virtaamaan valunnan kautta on tärkeä. Maanpinnan ollessa kuiva 

eli pohjaveden pinnan ollessa alhaalla, turpeen kyky pidättää sadantaa on 

suurimmillaan. Tilanne on päinvastainen silloin kun pohjavesivarastot ovat täynnä 

(Gibson ym. 2002: 4). 
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7.2. Korrelaatioanalyysi 

Korrelaatioanalyysin avulla selvitettiin vastemuuttujan ja selitettävien muuttujien 

välistä yhteyttä. Ensin tarkasteltiin puron lähialueen ympäristömuuttujien ja 

vastemuuttujan yhteyttä ja lopuksi koko valuma-aluetason muuttujien ja 

vastemuuttujan välistä yhteyttä. Korrelaatiotestin avulla minimoitiin  

multikollineaarisuuden mahdollisuus selittävien muuttujien välillä 

(korrelaatiokertoimelle yläraja 0.7). Muuttujat jatkoanalyysia eli lineaarista 

regressioanalyysia varten valittiin teoriapohjan ja korrelaatiokertoimien 

perusteella. Ennen korrelaatioanalyysia testattiin muuttujien 

normaalijakautuneisuus, jonka perusteella päädyttiin käyttämään Spearmanin 

korrelaatiokerrointa muuttujien ollessa normaalisti jakautumattomia (Gregory 

1963: 177). 

7.3. Lineaarinen regressioanalyysi 

Sir Francis Galdonin (1885) kehittämä lineaarinen monimuuttujaregressio on iäkäs 

ja yksi käytetyimmistä tilastollisista menetelmistä. Lineaarinen regressioanalyysi 

sopii monialaiseen tutkimukseen, jossa tarkoituksena on tutkia selittävien 

muuttujien vaikutusta vastemuuttujan eli selitettävään muuttujaan. Myös 

selitettävien muuttujien voimakkuusastetta ilmiön suhteen voidaan tutkia 

menetelmän avulla ja tällöin huomioon otetaan kaikki mukana olevat muuttujat. 

Analyysin kannalta välttämätöntä on vastemuuttujan ja selitettävien muuttujien 

välinen lineaarinen riippuvuus, eli ilmiöiden täytyy olla teoriassa riippuvaisia 

toisistaan (Rogersson 2010: 252). 

Regressioanalyysi perustuu regressiosuoraan, jonka yhtälö merkitään seuraavasti:  

Y= a + bX, jossa     (2) 

Y= vastemuuttujan arvo 

a= vakiotekijä  

X= selitettävän muuttujan arvo 

b= regressiokerroin (regressiosuoran kulmakerroin) 

Regressiosuora kertoo muuttujien välisen yhteyden voimakkuudesta. Muuttujan 

välillä on negatiivinen yhteys regressiosuoran laskiessa alaspäin ja positiivinen 



29 
 

suoran noustessa ylöspäin.    

 Regressioanalyysi on teoreettisesti luotettava menetelmä, mutta sen 

käyttäminen vaatii tutkittavan ilmiön teorian tarkkaa tuntemista. Teoreettisesti 

olennaisten muuttujien valinta on menetelmän kannalta elintärkeää. Analyysin 

onnistumisen kannalta äärimmäisen tärkeää on, että muuttujien välillä ei ole 

multikollineaarisuutta, eli selittävät muuttujat eivät korreloi voimakkaasti 

keskenään. Analyysiin ei valita mukaan samankaltaisia muuttujia, jotka edustavat 

samaa selittävää ilmiötä. Myös poikkeuksellisten havaintojen eli ääriarvojen 

mukanaolo vaikuttaa malliin vääristävästi sillä ne kasvattavat niiden merkitystä 

(Montgomery 2015: 67).     

 Tässä tutkimuksessa tutkittiin lineaarisen regressioanalyysin avulla puron 

lähialueen ja valuma-alueen ympäristötekijöiden yhteyttä hapen isotoopin syys- ja 

kevätarvoihin. Selittävien tekijöiden löytämiseksi tutkittiin lisäksi niiden osuuksien 

voimakkuutta vastemuuttujaan. Regressiomallin avulla pyrittiin mallintamaan, 

kuinka hyvin isotooppimenetelmä toimii niin kutsuttuna veden alkuperän 

merkkiaineena erilaisissa hydrologisissa olosuhteissa. Analyysin tulkinnassa 

painotettiin yksittäisten muuttujien regressiokertoimia, mutta niihin on syytä 

suhtautua varauksella. Kertoimien tulkinta kuvaa hyvin vastemuuttujan ja 

ympäristömuuttujan yhteyden suuntaa isotooppikoostumuksen osalta 

(rikastuminen ja köyhtyminen) sekä yksittäisten muuttujien voimakkuutta. 

 Regressioanalyysissä käytetyt muuttujat syötettiin analyysiin 

muuttujakokonaisuuksina, joista ensimmäinen sisälsi puron lähialueen muuttujat 

sekä valuma-aluetason muuttujista järvien ja avosoiden suhteellinen osuus, sekä 

valuma-alueen koko. Näiden muuttujien yhdistäminen oli oleellista, koska valuma-

alueiden ominaisuuksien oletettiin väistämättä olevan yhteydessä purovesien 

ominaisuuksiin. Toinen muuttujakokonaisuus sisälsi vain koko valuma-alueelta 

laskettuja muuttujia.    

 Korrelaatiotestin mukaan merkitsevät muuttujat syötettiin regressiomalliin 

pakottamalla (Enter Method). Mallin hyvyyttä eli sopivuutta tarkasteltiin korjatulla 

R2 -determaatiokertoimella (Adjusted R Square) sekä estimaatin keskivirheen 

(Standard Error) perusteella. Selittävien muuttujien osalta tarkasteltiin niiden 

regressiokertoimia sekä 95 % luottamusvälejä. F-testin avulla arvioitiin mallin 

tilastollista merkitsevyyttä. Mikäli testin p-arvo on alle 0.050, voidaan mallia pitää 
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tilastollisesti merkitsevänä (Rogersson 2010: 259, Montgomery 2015: 70). 

Lineaarisen regressioanalyysin rajoitukset huomioiden kiinnitettiin huomiota 

erityisesti poikkeaviin havaintoihin, jotka erityisesti vastemuuttujan osalta voivat 

vaikuttaa regressiokertoimiin ja mallin onnistumiseen. Tästä syystä aineistolle 

tehtiin Cook’s Distance- testi poikkeavien arvojen selvittämiseksi. Havainto, jonka 

arvo ylittää arvon 1, poistetaan analyysistä. Poikkeavin havaintojen lisäksi 

regressioanalyysissä kiinnitettiin huomiota kollineaarisuutta määrittäviin 

toleranssi- ja VIF-suureisiin. Toleranssiarvon ei tulisi olla pienempi kuin 10, eikä 

VIF-suureen suurempi kuin 10.  Montgomery 2015: 73). Mallien residuaalien eli 

jäännösten tuli olla normaalijakautuneita ja niille suoritettiin Kolmogorov-

Smirnovin testi (p-arvo ≥ 0,200). Lisäksi tarkasteltiin niiden heteroskedastisuutta. 

8. Tulokset 

Tuloksissa kuvataan vastemuuttujan ja ympäristömuuttujien vaihtelua 

tutkimusalueella tilastollisten tunnuslukujen avulla. Korrelaatioanalyysin osalta 

raportoitiin, että onko yhteys positiivista vai negatiivista sekä korrelaatiokertoimen 

voimakkuus ja tilastollinen merkitsevyys.    

 Lineaarisesta regressioanalyysista raportoitiin mallin korjattu selitysaste 

(Adjusted R2), yksittäisten selittävien muuttujien selityskertoimet ja p-arvot, 

muuttujien luottamusvälit, F-testin tulokset, kollineaarisuutta kuvaavat testisuureet 

sekä jäännöstermien normaalijakautuneisuus. 

8.1. Vastemuuttujan ja ympäristötekijöiden vaihtelu koko tutkimusalueella 

Vastemuuttujan, eli hapen stabiilien isotooppien yksittäisten havaintopisteiden 

arvot vaihtelivat syksyllä 2013 välillä -13,63 ‰ - -9,84 ‰. Syksyn kaikkien 

havaintopisteiden keskiarvo oli -11,91 ‰. Keväällä 2013 otettujen näytteiden arvot 

vaihtelivat välillä -14,13 ‰ -11,35 ‰ ja vuodenajan keskiarvo oli -12,81 ‰. 

Molempien vuodenaikojen keskiarvoja on havainnollistettu kuvassa 4. 
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Kuva 4. Hapen stabiilien isotooppien kevään ja syksyn keskiarvot 

havaintopisteissä. Huom! Havaintopisteen keskiarvoa on kuvattu väriskaalan 

avulla, mutta keskiarvot eivät edusta koko valuma-alueen keskiarvoa. 

(Aineisto: Maanmittauslaitos 2010, Suomen ympäristökeskus 2010, Norjan 

geologinen tutkimuskeskus (NGU) 2015. 

 

Hapen isotooppien vaihtelussa näkyi selvää säännönmukaisuutta alueittain ja 

vuodenajoittain. Syksyn arvot olivat kaikkien havaintopisteiden osalta 
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positiivisempia, jolloin keväällä tavattiin negatiivisempia arvoja. Negatiivisempia 

arvoja löytyi pääsääntöisesti Norjan puolelta kun taas puolestaan rikkaimmat 

Suomen puolelta. Hapen isotooppien negatiivisempia arvoja tavattiin 

havaintopisteissä, joiden valuma-alueille oli tyypillistä pieni koko ja matala 

järvisyysprosentti. Tällaiset alueet myös olivat keskimääräisesti korkeammalla 

meren pinnan yläpuolella.  Valuma-alueeltaan pienikokoisia ja vähäjärvisiä arvoja 

esiintyi havaintopisteissä NT01 ja NT02. Positiivisia isotooppeja tavattiin 

havaintopisteissä (mm. ST48 ja ST51), joiden valuma-alueet olivat 

runsasjärvisempiä ja soistuneita. Ne esiintyivät erikokoisilla valuma-alueilla, mutta 

hieman alavimmilla alueilla. Näiden havaintopisteiden rinteenkaltevuus (ST48: 

8.40 ja ST51: 14.83) erosi hieman negatiivisten isotooppien alueiden 

rinteenkaltevuudesta (NT01: 10.18 ja NT02: 2.41). Kosteusindeksin osalta 

poikkeavia havaintoja (koko alueen keskiarvo oli 8.89) esiintyi havaintopisteissä 

NT14 (11.11) sekä NT05 (16.51). Arvot ovat todennäköisesti yhteydessä pieneen 

rinteenkaltevuuteen (NT14: 1.14 ja NT05: 0.00) eli alueiden tasaisuuteen. 

  Tutkimusalueen valuma-alueiden koot vaihtelivat pinta-aloiltaan 

(vaihteluväli 1.35 km2 – 689.45 km2). Pääosin valuma-alueet olivat pieniä. Soiden 

suhteellinen osuus valuma-alueilla vaihteli 0-19 %. Huomioitavaa oli myös, että 

suot olivat hyvin yleisiä tutkittavalla alueella. Valuma-alueiden järvien osuuden 

vaihtelussa (0–9 %) eroavaisuudet eivät olleet suuria ja kokonaisuudessaan järviä 

oli tutkimusalueella vähän. 

8.2. Puron lähialueen ympäristömuuttujat  

Puron lähialueen ympäristömuuttujien ja valittujen valuma-aluetason muuttujien 

tilastolliset tunnusluvut esitetään taulukossa 1. Korkeus merenpinnan yläpuolella 

vaihteli tutkimusalueella huomattavasti havaintopisteiden sijoittuessa hyvin 

tasaisille alueille, mutta myös korkeammille (vaihteluväli 42,16 m – 199,14 m). 

Myös rinteenkaltevuudessa oli eroja, sillä lähellä nollaa olevat arvot ovat tyypillisiä 

tasaisille pinnoille, kun taas maksimiarvo 26,43 º edustaa kohtuullisen jyrkkää 

rinnettä, tässä tapauksessa jokitörmää. TWI:n vaihtelu (4,12 – 16,51) viittaa 

tutkimusalueen erilaisiin kosteusolosuhteisiin perustuen veden esteettömään 

poispääsyyn solusta. 



33 
 

Taulukko 1. Ympäristömuuttujien tilastollisia tunnuslukuja (50 metrin 

bufferi eli  puron lähialueen ympäristömuuttujat sekä valitut valuma-

aluemuuttujat). 

Muuttuja  Min. Maks. Ka Mediaani  

Valuma-alueen koko (km2)  0,00 

tarkista 

689,45 51,85 9,43  

Avosoiden suhteellinen 

osuus (N=52), (%) 

 (0,0) 19,0 5,9 4,0  

Järvien suhteellinen osuus 

(N=52), (%) 

 (0,0) 9,0 0,91 0,00  

Korkeus meren pinnan 

yläpuolella (N=52), (m) 

 42,16 199,14 114,00 115,60  

Rinteenkaltevuus (N=52), 

(º) 

 0,50 26,43 8,89 8,53  

TWI (N=52),  4,12 16,51 7,03 6,55  

SiO2 syksy (N= 49)  2,8 15,0 9,05 9,10  

Havaintopisteiden N poikkeaa puuttuvien havaintojen takia.  

Korkeus merenpinnan yläpuolella vaihteli tutkimusalueella huomattavasti 

havaintopisteiden sijoittuessa hyvin tasaisille alueille, mutta myös korkeammille 

(vaihteluväli 42,16 m – 199,14 m). Myös rinteenkaltevuudessa oli eroja, sillä lähellä 

nollaa olevat arvot ovat tyypillisiä tasaisille pinnoille, kun taas maksimiarvo 26,43 

º edustaa kohtuullisen jyrkkää rinnettä, tässä tapauksessa jokitörmää. TWI:n vaihtelu 

(4,12 – 16,51) viittaa tutkimusalueen erilaisiin kosteusolosuhteisiin perustuen veden 

esteettömään poispääsyyn solusta.    

 Kallioperämuuttujan eli veden silikaattipitoisuus määritettiin ainoastaan 

syksyn näytteiden osalta. Pitoisuuden vaihtelu havaintopisteiden välillä oli 

suhteelliseen suurta (2,8 – 15,0), mutta silikaattipitoisuus ei ole alueella 

keskimääräistä suurempaa.    

 Havaintopisteet sijoittuivat maaperäanalyysin perusteella eniten kalliomaille, 

mutta myös harjut ja drumliinit olivat yleisiä kuten myös sora-ja hiekkamaat. Vain 

kuuden havaintopisteen osalta vallitseva maaperätyyppi oli jokikerrostuma. 

 Spearmanin korrelaatiotestin mukaan syksyn O16 ja järvien suhteellisen 

osuuden välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevää, positiivista korrelaatiota (r = 

0,781, 2-suuntaisen testin p-arvo = 0,001). Vastemuuttujan kanssa positiivisesti 

korreloi myös valuma-alueen koko (r = 0,369, 2-suuntaisen testin p-arvo= 0,007) 

korrelaation ollessa tilastollisesti merkitsevää. Tilastollisesti erittäin merkitsevää, 

negatiivista korrelaatiota havaittiin vastemuuttujan ja korkeus meren pinnasta 

välillä (r= -0,587, 2-suutaisen testi p-arvo= 0,000). Korrelaatio oli tilastollisesti 
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suuntaa antava vastemuuttujan ja avosoiden suhteellinen osuus välillä (r= 0.252, 2-

suuntaisen testi p-arvo = 0.072). Vastemuuttujan ja seuraavien muuttujien välinen 

korrelaatio ei ollut tilastollisesti merkitsevää; maaperän pääkoostumus, silikaatti, 

rinteenkaltevuus, avosoiden suhteellinen osuus valuma-alueella ja topografinen 

kosteusindeksi.     

 Kevään O16 ja järvien suhteellisen osuuden välinen korrelaatio oli positiivista 

ja tilastollisesti erittäin merkitsevää (r = 0,536, 2-suuntaisen testi p-arvo = 0,000). 

Negatiivisesti vastemuuttujan kanssa korreloi korkeus meren pinnan yläpuolella 

 (r= 0,425, 2-suuntaisen testin p-arvo = 0,000), jolloin korrelaatio oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevää. Avosoiden ja vastemuuttujan välinen positiivinen 

korrelaatio oli tilastollisesti melkein merkitsevää (r = 0,310, 2-suuntaisen testi p-

arvo = 0,028). Vastemuuttujan ja valuma-alueen koko korreloivat kohtuullisen 

positiivisesti, mutta tilastollisesti ainoastaan suuntaa antavasti. Tilastollisesti 

merkitsevää korrelaatiota ei ollut havaittavissa vastemuuttujan ja seuraavien 

muuttujien välillä; topografinen kosteusindeksi, rinteenkaltevuus ja maaperän 

pääkoostumus.                          

 Hapen isotooppien syksyarvoille suoritetun lineaarisen regressioanalyysin 

tuloksena saatiin tilastollisesti erittäin merkitsevä malli (F(2,49)=(57,921), p-arvo= 

0.000), jonka koko mallin selitysaste oli korjatun determaatiokertoimen mukaan 

0,691 (Taulukko 2).   

Taulukko 2. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset; hapen isotooppien ja 

paikallisten sekä valittujen valuma-aluemuuttujien ympäristötekijöiden yhteys.  

Selittävät muuttujat  Syksy (N=52) Kevät (N=48) 

Järvien suhteellinen osuus (%)  0,302***  

Avosoiden suhteellinen osuus 

(%) 

  0.046** 

Korkeus meren pinnan 

yläpuolella (m) 

 -0.009*** -0.012*** 

Mallin hyvyys    
Korjattu R2  0.691 0.365 
Estimaatti keskivirhe  0.532 0.622 

* p<0,05 ** p<0,01 ***p<0,001  

Kertoimina käytettiin standardisoimattomia regressiokertoimia. 

Hapen isotooppikoostumuksen vaihtelua selittäviä muuttujina mallissa olivat 

järvien suhteellinen osuus valuma-alueella ja korkeus meren pinnan yläpuolella, 

joista molemmat ovat tilastollisesti merkitseviä. Parhaiten aineiston vaihtelua 
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selittävä tekijä oli järvien suhteellinen osuus (B= 0.302, CI= 0.223, 0.381) ja 

toiseksi selittävin muuttuja korkeus meren pinnan yläpuolella  (B= -0.009,  CI= -

0.013, -0.004). Valuma-alueen koko ei ollut mukana lopullisessa mallissa, koska 

sen t-testin p-arvo oli 0.902 (>0.050). Syksyn havaintojen osalta Cookin testin 

mukaan kaikki havainnot olivat alle 1. Kollineaarisuutta mittaavat toleranssi-arvo 

ja VIF-testisuure alittivat asetetun arvon. Jäännöstermit olivat normaalisti 

jakautuneita Kolmogorov-Smirnovin testin mukaan (p-arvo ≥ 0.200).

 Lineaarinen regressioanalyysi suoritettiin myös hapen isotoopin 

kevätarvoille, jotka antoivat hyvin samankaltaisen tuloksen verrattuna syksyn 

malliin (Taulukko 2). Malli oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (F(2,47)=(15,069), 

p-arvo = <0.000, korjattu selityskerroin= 0.365) ja sitä selittivät tilastollisesti 

merkitsevästi korkeus meren pinnan yläpuolella (B= -0.012, CI= -0.016, -0.007). 

Avosoiden suhteellinen osuus valuma-alueella selitti vastemuuttujaa tilastollisesti 

merkitsevästi (B= 0.046, CI= 0.002, 0.053). Valuma-alueen koko sekä järvien 

suhteellinen osuus eivät sisältyneet tähänkään malliin (t-testin p-arvo >0.05). 

Toleranssiarvot ja VIF-testisuure noudattivat sallittuja rajoja. Jäännökset 

osoittautuivat normaalisti jakautuneiksi Kolmogorov-Smirnovin testin mukaan (p-

arvo ≥ 0.200). 

8.3. Valuma-aluetason ympäristömuuttujat 

Valuma-alueiden koon, järvien ja soiden osuuden vaihtelu aineistoissa kuvattiin 

kappaleessa 7.2. Valuma-alueiden rinteenkaltevuus vaihteli alueella suuresti, mutta 

valuma-alueet olivat keskimääräisesti hyvin tasaisia (3,4 astetta). Topografisen 

kosteusindeksi eli TWI:n osalta valuma-alueilla ei tavattu paljon vaihtelua, mutta 

keskimääräinen indeksi oli suuri (7,9). Valuma-alueiden vallitsevin maaperätyyppi 

oli sora-ja hiekkamoreeni, mutta alueella esiintyi myös runsaasti kalliomaita. 
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Taulukko 3. Valuma-aluetason ympäristötekijöiden tilastollisia tunnuslukuja. 

Muuttuja  Min. Maks. Ka Mediaani  
Valuma-alueen koko (km2), 

(N= 52) 

 0,00 

tarkista 

689,45 51,85 9,43  

Avosoiden suhteellinen 

osuus (N=52), (%) 

 (0,0) 19,0 5,9 4,0  

Järvien suhteellinen osuus 

(N=52), (%) 

 (0,0) 9,0 0,91 0,00  

Korkeus meren pinnan 

yläpuolella (N=52), (m) 

 22,15 426,40 212,82 267,92  

Rinteenkaltevuus (N=52), 

(º) 

 0.1 10.8 3.4 3.4  

TWI (N=52),  5.8 9.9 7.9 7.7  

 

Syksyn O16 arvot korreloivat positiivisesti useiden valuma-aluemuuttujien kanssa. 

Korrelaatio oli suurinta isotoopin ja järvien suhteellisen osuuden välillä (r = 0.592, 

2-suuntaisen testin p-arvo = 0.000). Isotoopin sekä muuttujien TWI (r = 0.321, 2-

suuntaisen testin p-arvo = 0,020) ja valuma-alueen koko (r = 0.290, 2-suuntaisen 

testin p-arvo = 0.037) välinen korrelaatio oli myös positiivista ja tilastollisesti 

merkitsevää. Lisäksi oli huomioitava maaperämuuttujan rakkakallion ja isotoopin 

positiivinen korrelaatio (r = 0.280, 2-suuntaisen testin p-arvo = 0.045). Korrelaatio 

vastemuuttujan sekä selittävien muuttujien välinen korrelaatio ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää seuraavien muuttujien osalta: silikaatti, korkeus meren pinnan 

yläpuolella, rinteenkaltevuus, avosoiden suhteellinen osuus valuma-alueella sekä 

muut maaperämuuttujat  

 Kevään O16 arvot korreloivat positiivisen voimakkaasti järvien suhteellisen 

osuuden kanssa (r = 0.710, 2-suuntaisen testin p-arvo = 0.000). Sen lisäksi 

tilastollisesti merkitsevää korrelaatio oli pelkästään avosoiden yhteydessä (r = 

0.310, 2-suuntaisen testin p-arvo = 0.028). Muuttujista korkeus meren pinnan 

yläpuolella oli hyvin lähellä tilastollista merkitsevyyttä (r = 0.268, 2-suuntaisen 

testin p-arvo = 0.060), joten se otetaan huomioon tuloksissa. Myös kevään osalta 

korrelaatio ei ollut tilastollisesti merkitsevää seuraavien muuttujien osalta: 

silikaatti, rinteenkaltevuus, avosoiden suhteellinen osuus valuma-alueella sekä 

kaikki maaperämuuttujat (sora- ja hiekkamoreeni, kalliomaat, rakkakalliot, 

kumpumoreeni ja harjut/glasifluviaaliset muodostumat).   

Syksyn isotooppiarvojen ja valuma-aluetason yhteyttä tutkittiin lineaarisen 

regressioanalyysilla, jonka tuloksena saatiin tilastollisesti erittäin merkitsevän 
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mallin. Malliin sisältyi kolme selittävää muuttujaa (F(4,47)=(26.598), p-arvo = 

<0.001). Koko mallin selitysaste oli tarkistetun (Adjusted R2) selityskertoimen 

mukaan 0.668 (Taulukko 4.) 

Taulukko 4. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset; hapen isotooppien ja valuma-

aluetason ympäristötekijöiden yhteys. 

* p<0,05 ** p<0,01 ***p<0,001  

Kertoimina on käytetty standardisoimattomia regressiokertoimia. 

 

Malliin sisältyivät seuraavat muuttujat: Järvien suhteellinen koko (B= 0.320, CI= 

0.239, 0.401), rakkakallio (B= 1.142, CI= 0.324, 1.691) sekä TWI (B= 00.158, CI= 

0.018, 0.297). Mallista pois jäänyt muuttuja oli valuma-alueen koko. 

Kollineaarisuutta mittaavat toleranssi-arvo ja VIF-testisuure olivat sallituissa 

rajoissa. Jäännöstermit olivat normaalisti jakautuneita Kolmogorov-Smirnovin 

testin mukaan (p-arvo ≥ 0.200).    

 Myös kevään osalta saatiin tilastollisesti erittäin merkitsevä malli 

(F(1,49)=(15.678), p-arvo= <0.001) (Taulukko 4). Isotooppikoostumusta selittäviä 

muuttujia mallissa oli vain yksi, järvien suhteellinen koko (B= 0.267, CI=0.191, 

0.343). Malliin eivät sisältyneet muuttujat avosoiden suhteellinen osuus ja korkeus 

meren pinnan yläpuolella. Mallin kannalta oleelliset arvot toleranssi ja VIF 

noudattivat vaatimuksia. Jäännöstermien normaalijakautuneisuus testattiin ja ne 

osoittautuivat normaalisti jakautuneiksi (p-arvo  ≥ 0.200). 

  

Selittävät muuttujat  Syksy (N=52) Kevät (N=48) 

Järvien suhteellinen koko (%)  0,320*** 0.267*** 

Rakkakallio  1,142**  

TWI  0,158*  

Mallin hyvyys    

Korjattu R2  0.668 0.496 

Estimaatti keskivirhe  0.552 0.560 
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9. Tulosten tarkastelu 

Muuttujien yhteys isotooppikoostumukseen oli selkeä mallissa, johon sisältyi sekä 

puron lähialueen ympäristömuuttujien sekä valuma-aluetason ympäristömuuttujia. 

Puron lähialueen tekijöistä ainoastaan korkeus meren pinnan yläpuolella oli 

yhteydessä isotooppikoostumukseen. Analyysiin samaan aikaan syötetyistä 

valuma-aluetason muuttujista selittäviä muuttuja olivat järvet, korkeus meren 

pinnan yläpuolella sekä avosuot.    

 Valuma-aluetason ympäristötekijöiden ja isotooppikoostumuksen yhteys oli 

tilastollisten mallin mukaan voimakkuudeltaan samankaltaista kuin puron 

lähialueen ja valittujen valuma-aluemuuttujien mallissa. Ne kuitenkin erosivat 

toisistaan malliin valikoituneiden muuttujien osalta. Isotooppikoostumukseen 

yhteydessä olleita valuma-aluetason ympäristömuuttujia olivat järvet, TWI sekä 

rakkakalliot.      

 Molempien mallien osalta oli havaittavissa vuodenaikaista eroa, sillä 

malleihin valikoituneet muuttujat poikkesivat keväällä ja syksyllä. Mallien 

muuttujien avulla kyettiin selittämään paremmin hapen isotooppikoostumuksen 

vaihtelua syksyllä. Kevään selitysasteet jäivät huomattavasti heikommiksi. Mallien 

eroavaisuudet niihin valikoituneiden muuttujien osalta antoi arvokasta tietoa eri 

mittakaavan tekijöistä isotooppikoostumuksen arvioinnissa. 

 

9.1. Järvet ja haihduntaprosessi  

Järvien suhteellinen osuus valuma-alueella selitti syksyn isotooppikoostumusta 

mallissa, jossa käytettiin puron lähialueen muuttujia sekä valittuja valuma-

aluetason muuttujia (järvien- ja avosoiden suhteellinen osuus sekä valuma-alueen 

koko). Tämän mallin muuttujakokonaisuuden tarkoituksena oli painottaa puron 

lähialueen tekijöitä, mutta järvien merkitys nousi silti tärkeimmäksi. Tämä viittaa 

niiden roolin olevan paikallisia tekijöitä olennaisempi, mikä oli oletettavissa myös 

taustateorian perusteella.    

 Mallissa, jossa kaikki muuttujat laskettiin koko valuma-alueelta, järvien 

suhteellinen osuus selitti sekä syksyn että kevään isotooppikoostumuksen 

vaihtelua. Järvien merkitys oli hieman suurempi syksyn isotooppien osalta. Puron 

lähialueen muuttujien ja valittujen valuma-aluemuuttujien mallissa lineaarisen 
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regression tulokset osoittivat, että syksyllä O16 kasvaa eli rikastuu 0.267 ‰, kun 

järvien suhteellinen osuus havaintopisteiden valumaa-alueella lisääntyy prosentilla. 

Valuma-aluetason muuttujia sisältäneessä mallissa järvien pinta-alan kasvu 

prosentin verran rikastuttaisi isotooppikoostumusta 0.320 ‰. Keväällä rikastumista 

tapahtuisi 0,267 ‰ verran.     

 Järvet ovat tärkeässä osassa isotooppien rikastumisessa, koska ne altistavat 

isotoopit haihdunnalle. Järvet toimivat vesivarastoina pintavalunnan avulla 

liikkuvalla vedelle, joiden alkuperä on sadanta ja sulaminen (Kendall & McDonnell 

2012: 24). Syksyllä järvet säätelevät enemmän sadevesiä ja keväällä/alkukesästä 

sulamisvesiä. (Korhonen 2005: 44). Järvet toimivat vesien säätelijänä kuten isot 

valuma-alueet – korkeat virtaamat niiden yhteydessä eivät ole yleisiä. Vesi altistuu 

järvissä haihdunnalle herkemmin kuin virtavesissä hitaampien virtausolojen 

seurauksena, joka on seurausta kontaktista ilmakehän kanssa. Haihdunnan vaikutus 

on selvästi yhteydessä isotooppien rikastumiseen kuten tutkimuksen tulokset ja 

teoriapohja viittaavat. Poikkeuksena voidaan mainita virtavedet joiden valuma-

alueet ovat isoja ja runsasjärvisiä saavat vetensä pohjaveden välityksellä ja siten 

niiden hapen isotooppikoostumus voi olla negatiivisempi (Burgman ym. 1987). 

Kevään havaintojen perusteella voidaan havaita, että juuri runsasjärviset valuma-

alueet (esimerkiksi NT50 ja ST51) olivat O16-arvoiltaan suurempia.  

Järvien rooli fraktioitumisprosessin kannalta kuitenkin vaihtelee 

vuodenajoittain; syksyllä ja loppusyksystä järvet jatkavat haihduntaprosessiaan ja 

niiden rooli voi olla niin suuri, että ne ovat yhteydessä isotooppikoostumukseen 

paikallisia tekijöitä enemmän. Keväällä paikalliset tekijät kuten avosuot ja korkeus 

meren pinnan yläpuolella ovat tulosten mukaan suuremmassa roolissa 

isotooppisignaalin synnyssä. Tämä voi viitata saturoituneeseen turpeen 

aiheuttamaan veden kuljetukseen (haihdunta lisääntyy) sekä lumen viipymiin 

korkeammilla alueilla. Gibsonin ja Edwardsin (Gibson & Edwards 2002: 43) 

mukaan järvien haihduntaan vaikuttavaan rooliin on yhteydessä myös niiden 

korkeus meren pinnan yläpuolella. Tällöin lämpötilamuutokset voivat aiheuttaa 5–

50 % vaihtelua haihduntaprosessiin. Tämän tutkimuksen tuloksissa vaihtelu ei 

suuresti näkynyt johtuen hyvin mahdollisesti siitä, että korkeuserot eivät ole todella 

suuria.  
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9.2. Korkeus merenpinnan yläpuolella, lämpötila ja lumenviipymät           

Korkeus merenpinnan yläpuolella selitti syksyn ja kevään hapen 

isotooppikoostumusta mallissa, jonka muuttujista pääosa (lukuun ottamatta järvien 

ja avosoiden suhteellista osuutta ja valuma-alueen kokoa, jotka laskettiin koko 

valuma-alueelta) laskettiin puron lähialueelta eli 50 m bufferilta. Kun korkeus 

meren pinnan yläpuolella lisääntyy metrillä, hapen isotooppi köyhtyy syksyllä 

0,009 ‰ ja keväällä 0,012 ‰ verran.  Viimeaikaisten tutkimusten mukaan valuma-

alueen paikallinen morfologia vaikuttaa uomaverkoston lämpötilaoloihin. Vesistöt 

eivät ole ainoastaan riippuvaisia ison mittakaavan ilmastotekijöistä. (Lisi & muut 

2015: 5). Erityisesti lumenviipymät ovat riippuvaisia paikallisista tekijöistä. 

Lämpötilan suoranaista vaikutusta tässä tutkimuksessa ei arvioitu, koska 

näytteenottotilanteessa ei analysoitu veden lämpötilaa, mutta kmpy:n yhteyttä 

isotooppikoostumukseen voidaan arvioida sen teoriaan perustuvien 

lämpötilamuutosten kautta.   

 Kesäkuu on tutkimusalueella osittain luminen ja viileä, ja syksyllä puolestaan 

ensimmäiset yöpakkaset vaikuttavat veden lämpötilaan. Alhaisempi lämpötila 

tarkoittaa vähäisempää haihduntaa. Alhainen lämpötila siis aiheuttaa 

fraktioitumista, joka johtaa isotooppien köyhtymiseen. Korkeus meren pinnan 

yläpuolella puolestaan on tärkeä lämpötilan säätelijänä, koska teorian mukaan jo 

noin 150 metrin muutos ylöspäin laskee lämpötilaa noin yhden asteen verran 

aiheuttaen tehokkaampaa kondensaatiota (Karttunen 2008: 52). Bortolamin (1979) 

tutkimuksessa havaittiin jo 100 m nousun ylöspäin olleen yhteydessä hapen 

isotoopin köyhtymiseen (~ -0,31 ‰). Myös Länsi-Afrikassa, Mount Camerounilla 

suoritetun tutkimuksen tulosten mukaan jossa 100 metrin nousu köyhdytti hapen 

isotoopin koostumusta noin -0,005 – 0,005 ‰. Tämä kyseinen tutkimus on 

pitkittäinen tutkimus, jossa seurantajakso isotoopeille oli 4 vuotta (Gonfiantini ym. 

2001: 152). Muutos isotooppikoostumuksessa oli tässä tutkimuksessa 

merkittävämpi verrattuna esimerkiksi Gonfiantinin tutkimukseen, mikä 

oletettavasti johtuu tutkimusalueen kylmemmästä ilmastosta ja jään esiintymisestä 

maaperässä. Keväällä lumen viipymät Suomen pohjoisimmissa osissa yleisiä, joita 

voi esiintyä erityisesti tutkimusalueen korkeammilla alueilla, joissa topografia 

(säteilyltä suojaisat alueet) ja korkeus meren pinnan yläpuolella ovat yhteydessä 

hieman kylmempiin lämpötiloihin. Tällaisia alueita voi olla erityisesti notkot ja 
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kasvillisuuden suojaamat alueet. Lumen viipymät ovat hyvin mahdollinen veden 

lähde puroille, jotka valuvat pintavaluntana rinteitä alaspäin ja mahdollisesti 

liittyvät vesistöjen muihin haaroihin matkansa aikana. Lumen viipymien ja 

isotooppikoostumuksen yhteyttä tulkittaessa suhteen on otettava huomioon 

lumipeitteen paksuus, kuten Sommerfield kuvaa tutkimuksissaan (Cooper 1998: 

123).  Kun lumipeite on ohut isotoopit altistuvat sekä säteilylle ja sateelle, jotka 

osuvat lumipeitteen päällysosiin. Haihdunta ja isotooppikoostumukseltaan 

positiivisempi sade rikastuttavat lumen viipymästä virtaavaa purovettä. Maaperä 

puolestaan lämmittävät lumipeitteen alaosia. (Cooper 1998: 120).  Tämä osittain 

sama ilmiö korostuu lumipeitteen ollessa paksu, Sommerfieldin mukaan yli 25 cm. 

Lumi sitoo hyvin lämpöä ja lämmöllä on isotooppeja rikastuttava vaikutus. Joka 

tapauksessa, lumen viipymien ja ylipäätänsä lumen yhteys 

isotooppikoostumukseen on monimutkainen. Ottaen huomioon tutkimusalueen 

pohjoisen sijainnin, voidaan olettaa, että korkeus meren pinnan yläpuolella on 

yhteydessä lumen viipymien esiintymiseen. Niiden ja muiden niihin liittyvien 

tekijöiden kuten maaperä- ja säteilytekijöiden monimutkaisen vuorovaikutuksen 

vuoksi voidaan tehdä vain aikaisempaan teoriaan pohjautuvia oletuksia. 

   

9.3. Avosuot  

Avosoiden suhteellinen koko oli puron lähialueen ja valittujen valuma-

aluemuuttujien mallissa yhteydessä isotooppikoostumukseen kevään 

isotooppiarvojen osalta. Tällöin ne ovat tärkeitä isotooppikoostumukseen 

yhteydessä olevia tekijöitä. Tuloksien mukaan soiden lisääntyminen prosentin 

verran valuma-alueella rikastutti hapen isotooppikoostumusta 0,046 ‰ verran. Suot 

varastoivat tehokkaasti vettä kuivina kausina, jolloin pintavalunta hidastuu. 

Turpeen kyllästyessä vedellä märkinä kausina vesi muodostaa kulkureitin turpeen 

pintakerrokseen, joka lisää veden kulkemaa matkaa. Tällöin hapen isotoopit 

altistuvat haihdunnalle ja ne rikastuvat (Ronkanen & Kløve 2007: 430).  Tämä on 

tyypillinen ilmiö erityisesti keväällä, jolloin lumen sulaminen ja sateet lisäävät 

valuntaa. Suot myös luovuttavat vettä alivirtaaman aikaan., jolloin niiden merkitys 

veden varastoina korostuu erityisesti alivirtaamien eli kuivien kausien aikana, mutta 

tämä ei ilmennyt tutkimuksen tuloksissa.  
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9.4. Topografinen kosteusindeksi 

Keskimääräinen topografinen kosteusindeksi eli TWI oli yhteydessä hapen 

isotooppikoostumukseen syksyn mallissa, jossa käytettiin ainoastaan valuma-

aluetason ympäristömuuttujia. Lineaarisen regressiomallin mukaan hapen isotoopit 

rikastuvat 0,158 ‰ verran, kun TWI kasvaa yhdellä indeksiyksiköllä. Mitä 

suurempi kosteusindeksi on, sitä kyllästyneempi maaperä on. TWI: n 

laskentaperiaatteen mukaisesti alueen maaperä on kyllästynyt, jos vedellä ei ole 

ulospääsyä solusta (veden kertymäkohta) (Wilson & Gallant 2010: 10). Teorian 

mukaan veden tulisi siinä tapauksessa viipyä tai suotautua pohjavedeksi maaperän 

ominaisuuksista riippuen. Tällaiset alueet ovat yleensä tasaisia, notkoja tai 

alarinteessä sijaitsevia alueita, jotka ovat otollisia veden kertymisen kannalta. 

Syksyllä/loppukesästä saturoitumista voi aiheuttaa sekä sateet suoranaisesti että 

pohjaveden nousu sateen seurauksena. Tässä tapauksessa voidaan ainoastaan 

olettaa (koska tarkkoja maaperän ominaisuuksia ei tiedetä), että 

isotooppikoostumuksessa tapahtuu rikastumista, koska kyllästyneessä maaperässä 

viipyvä vesi altistuu haihdunnalle.   

 Garvelmann ynnä muut (Garvelmann ym. 1997: 631) esittävät 

tutkimuksessaan toisenlaisen näkökulman topografisen kosteusindeksin ja 

isotooppien fraktioitumisen suhteesta, jonka mukaan topografia on yhteydessä 

siihen, että miten sadevesi säilyy maaperän saturoitumattomissa pintakerroksissa 

(rinteet) kuten myös siihen, kuinka hyvin vesi pystyy sekoittumaan esimerkiksi 

pohjaveteen. Sadeveden isotooppikoostumus on pohjavettä positiivisempi, jolloin 

kyllästymättömissä maaperän pinnan alapuolisissa kerroksissa vertikaalisesti 

liikkuvan veden isotooppikoostumuksen tulisi olla positiivisempaa. Maaperän 

kyllästyneissä osissa (korkea TWI) sadeveden isotooppikoostumus sekoittuu 

pohjaveden kanssa, jolloin tapahtuu isotoopin köyhtymistä.  

 Koska TWI on jo itsessään epävarma muuttuja sen rajoituksien takia. Sen 

laskuperiaate ei ota huomioon maaperäolosuhteita eikä myöskään sitä, että alueen 

solu ei välttämättä ole ajallisesti jatkuvasti yhteydessä sen yläpuoliseen soluun. 

Tästä syystä TWI: n tulkinta tässä tutkimuksessa hyvin epävarmaa, mutta sitä 

käytettiin lisäarvoa tuovana muuttujana muiden muuttujien rinnalla.  
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9.5. Rakkakalliot 

Rakkakalliot olivat yhteydessä isotooppikoostumukseen ainoastaan mallissa, jossa 

käytettiin koko valuma-alueen kattavia ympäristömuuttujia. Ne olivat tilastollisesti 

merkitseviä syksyn isotooppien osalta., mikä on olennaista, koska ne ovat 

todennäköisemmin paljastuneita syksyllä kuin keväällä. Isotoopit rikastuvat (1,142 

‰ verran), kun tutkimusalueella esiintyy rakkakalliomuodostumia. Ilmiössä on 

hyvin todennäköisesti kyse sadeveden kulkemisesta rakkakallioiden välityksellä 

puroon. Kalliokontaktissa veden pintavalunta on todennäköisempää kuin 

pohjaveden suotautuminen. Tällöin luontaisesti positiivisemman sadeveden 

isotooppikoostumus ei altistu haihdunnalle merkittävän kauan. Rakkakallioita 

esiintyy usein tuntureiden yhteydessä, mikä viittaa myös jyrkempään 

rinteenkaltevuuteen, joka osaltaan lisää pintavalunnan intensiteettiä yhdistettynä 

kallioperäkontaktiin.  

9.5. Poikkeavat havainnot  

Hajontakuvioihin ja Cook:in etäisyyteen (yläraja 1) perustuen aineistosta poimittiin 

poikkeavia havaintoja tarkempaa tarkastelua varten. Tarkasteltavat havainnot 

erottuivat alkuanalyysien hajontakuvioista selvästi ja olivat Cook:in etäisyystestissä 

lähellä arvoa 1. Syksyn aineistosta poikkeavia olivat havainnot NT20, ST35 ja 

kevään puolestaan ST45 ja ST52. Poikkeavia havaintoja tarkasteltiin purojen 

valuma-alueen ominaisuuksien näkökulmasta.   

  Havaintopiste NT20:n arvo (-10,23 ‰) poikkeaa syksyn hapen isotooppien 

kokonaiskeskiarvosta (-11,85 ‰) ja verrattuna yksittäisiin havaintopisteiden 

arvoihin, on poikkeama merkittävä. Isotoopin arvo on positiivisempi verrattuna 

muiden havaintojen arvoihin. Havaintopisteen valuma-alueen koko (359,9 km2) oli 

suhteellisen iso verrattuna kaikkien alueiden keskiarvoon (mikä se on?). Huomio 

kiinnittyi myös havaintopisteen keskimääräiseen korkeuteen meren pintaan nähden 

(28,96 m), loivaan rinteenkaltevuuteen (0,32º) sekä korkeaan kosteusindeksiarvoon 

(9,94). Vaikka loiva rinteen kaltevuus ja korkea kosteusindeksi sekä sijainti 

harju/drumliinialueella viittaisivat pohjaveden mahdollisuuteen, on otettava 

huomioon ensinnäkin valuma-alueen suuri koko, joka tarkoittaa veden pitkää 

kulkumatkaa ja altistumista haihdunnan vaikutukselle. Matala sijainti meren 

pintaan nähden vaikuttaa positiivisesti isotoopin fraktioitumiseen. Paikalliset 
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ympäristötekijät kuten juuri rinteenkaltevuus ja kosteusindeksi eivät välttämättä ole 

merkittävästi yhteydessä fraktioitumisprosessiin. 

  Havaintopiste ST35 (-10,75 ‰) sijaitsee korkealla meren pinnan yläpuolella 

(426,40 m), hyvin pienellä valuma-alueella (3,57km2), jossa on useita järviä sekä 

suoalueita. Rinteenkaltevuus on kohtuullisen suuri keskiarvoon verrattuna, mutta 

kosteusindeksi pienempi. Voidaan tehdä johtopäätös, että järvisyys yhdessä 

lämpimien suoalueiden kanssa vaikuttavat isotoopin positiivisesti rikastumiseen ja 

kalliomaa voi viivyttää veden viipymistä maan pinnalla.  

  Havaintopisteen ST45 isotooppikoostumus (-11,77 ‰) oli muiden kevään 

havaintopisteiden arvoihin verrattuna positiivisempi (koko vuodenajan keskiarvo: 

-12,81 ‰). Valuma-alueen koko edustaa aineiston maksimia (689,45 km2) ja 

alueella esiintyy myös paljon järviä (7 %). Myös alueen suoprosentti on 

tutkimusalueen korkein (19 %). Rinteet valuma-alueella ovat keskimääräisesti 

loivia (1,16 º) ja kosteusindeksi korkea (9,61), mutta havaintopiste sijaitsee 

kalliomaalla, joka voi viitata veden kulkeutumiseen maan pinnalla 

läpisuotautumisen sijaan. Tällöin hapen isotoopit altistuvat enemmän haihdunnalle. 

Valuma-alueen keskimääräinen korkeus meren pinnan yläpuolella on 293,54 m. 

Alue sijaitsee suhteellisen korkealla meren pintaan nähden, mutta oletettavasti 

valuma-alueen koko, korkea järvisyys- ja suoprosentti aiheuttavat positiivisempaa 

fraktioitumista. 

  Havaintopiste ST52:n stabiilin isotoopin arvo on aineiston positiivisin (-9,93 

‰). Valuma-alue on pienikokoinen (11,92 km2), mutta alueella on muihin aineiston 

valuma-alueisiin verrattuna eniten järviä (9 %). Myös soiden osuus alueesta on 

suuri (13 %). Korkeus meren pinnan yläpuolella suhteellisen korkea  (187,26 m), 

mutta rinteenkaltevuus suhteellisen suuri (14,76 º) viitaten jyrkempiin rinteisiin. 

Kosteusindeksi keskimääräistä pienempi (5,75). Alueen vallitseva maaperätyyppi 

on sora- ja hiekkamoreeni, joka viittaa usein runsaisiin pohjavesimuodostumiin, 

mutta isotooppien rikkautta voidaan selittää korkealla järvisyys- ja suoprosentilla 

sekä matalalla sijainnilla meren pintaan nähden.  
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10. Epävarmuustekijät ja rajoitteet 

Kuten kaikkiin tutkimusmenetelmiin, myös isotooppimenetelmään liittyy 

epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät erityisesti näytteenottoon ja muuttujien 

tekemiseen ja käsittelyyn. Muita mahdollisia virhelähteitä ovat esimerkiksi 

inhimilliset epävarmuustekijät kuten kirjaus- ja tulkintavirheet.  

Isotooppitutkimuksessa näytteenoton epäonnistumisen riski ei ole kovin suuri, 

koska esimerkiksi näytteenottajan sormenjälki näytepullossa ei aiheuta vääriä 

tuloksia. Näytteenoton onnistumisen kannalta tärkeintä on ilmatiivis näyte. Mikäli 

vesinäytteeseen ei jää ilmaa, säilyy näyte käyttökelpoisena jopa vuosia. 

 Stabiileihin isotooppeihin liittyy rajoituksia, joita ei voida onnistuneella 

näytteenotolla sulkea pois. Ensimmäinen rajoitus liittyy alueen vesiuomien 

morfologiaan. Esimerkiksi veden syvyys ja uoman pituus ovat tekijöitä, jotka pitäisi 

huomioida, jotta tuloksia voitaisiin analysoida tarkemmin. Veden syvyys vaikuttaa 

veden haihdutaan pinta-alaan – syvissä uomissa haihduntapinta-alaa on vähemmin, 

jolloin ei isotooppien rikastuminen on vähäisempää. Uoman pituuden vaikutus 

haihduntaan on puolestaan päinvastainen, sillä mitä pitemmän matkan vesi kulkee, 

sitä enemmän se altistuu haihdunnalle. Tässä yhteydessä olisi hyödyllistä lisäksi 

tietää uoman virtaamapotentiaalista, sillä nopeasti virtaava vesi voi kulkea pitkän 

matkan suhteellisen nopeastikin.   

 Aineiston luotettavuus ja muuttujien laskentaan liittyy useita 

epävarmuustekijöitä. Aineiston oikeellisuus on sen käsittelijän lisäksi riippuvaista 

myös aineiston toimittajasta. Aiempiin tutkimuksiin perustuen voidaan todeta, että 

tässä tutkimuksessa pohjatietona toimineen digitaalisen korkeusmallin (DEM) 

resoluutio ja tarkkuus ovat kriittisen tärkeitä laskutoimitusten oikeellisuuden 

kannalta. Virhelähteisiin varauduttiin tässä tutkimuksessa niin sanotusti täyttämällä 

digitaalisen korkeusmallin sisältämät painanteet Fill –työkalulla (ArcMap 10.3). 

Kyseinen työkalu poistaa myös kriittiset huiput DEM: istä. Tämän pitäisi riittää 

esivalmisteluksi muita analyyseja varten.   

 Tilastolliseen mallinnukseen ja erityisesti regressiomenetelmiin liittyy 

epävarmuustekijöitä koskien spatiaaliseen autokorrelaatioon, aineiston pieneen 

kokoon, poikkeaviin havaintoihin sekä multikollineaarisuuteen. Vaikka nämä 

tekijät otetiin huomioitiin tässä tutkimuksessa jo tilastollisen analyysin 
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alkuvaiheessa, liittyy niihin silti epävarmuustekijöitä. Spatiaalisella 

autokorrelaatiolla tarkoitetaan etäisyyden aiheuttamaa ”automaattista” riippuvuutta 

kahden eri ilmiön välillä (Manly 2001:38). Poikkeavat havainnot (englanniksi 

outliers) vaikuttavat muuttujien x ja y riippuvaisuussuhteisiin, ja voivat vääristää 

mallinnustuloksia. Jopa yksittäinen, selkeästi poikkeava havainto voi vääristää 

tuloksia huomattavasti aiheuttaen x:n ja y:n välille lineaariseen riippuvuuden. 

Poikkeaville havainnoille on usein luonnollinen selitys tai sitten ne voivat olla 

inhimillisiä virheitä kuten mittausvirhe. Lineaarisessa regressioanalyysissä 

selittävien tekijöiden ei tule korreloida voimakkaasti keskenään. Jos korrelaatio on 

hyvin voimakasta, on kyseessä multikollineaarisuus, joka heikentää tuloksien 

tarkkuutta. 

11. Jatkotoimenpiteet 

Kuten aiemmin todettiin, tässä tutkimuksessa käytetyt ympäristötekijät eivät selitä 

riittävän kattavasti purojen veden alkuperää. Tarvitaan edelleen yhä erilaisempia 

muuttujia, jotka huomioivat purojen hydrologian mahdollisimman monipuolisesti.  

On luonnollista, että ilmiötä ei voida selittää täysin, mutta erilaisten muuttujien 

avulla voidaan kehittää isotooppimenetelmää paremmin tulkittavaksi. Purojen 

veden alkuperää voisi tarkastella huomioiden tässä tutkimuksessa esitettyjen 

ympäristötekijöiden lisäksi myös kasvillisuus ja erilaiset valuma-alueen 

morfologiaan liittyvät seikat kuten esimerkiksi virran pituus. Kuten tämä tutkimus 

osoitti, on purojen hydrologiaa mahdollista tarkastella sekä koko valuma-alueen 

mittakaavan että paikallisten ympäristötekijöiden avulla. Ympäristötekijöiden 

lisäksi menetelmää voidaan vahvistaa ottamalla mukaan myös fysikaalisia ja 

kemiallisia muuttujia kuten pH, lämpötila, väri ja kiintoaine. Ne osaltaan kertovat 

olosuhteista, joista vesi on peräisin. Nämä muuttujat tukevat hyvin 

ympäristömuuttujia. Esimerkiksi suuri avosoiden suhteellinen osuus valuma- 

alueella yhdistettynä happamaan veteen, jossa kiintoaineksen määrä on suuri, 

kertoo hyvin todennäköisesti siitä, että alueella esiintyy positiivisempia 

isotooppeja.     

  Sopivien muuttujien lisäksi, purovesien hydrologisia ominaisuuksien 

ymmärtämiseksi olisi hyödyllistä tehdä ajallista seurantaa hapen ja/tai vedyn 

isotooppikoostumuksesta. Koska purot ovat usein hyvin riippuvaisia erilaisista 
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hydrologisista tekijöistä, jotka vaihtelevat vuodenajoittain, seuranta on 

välttämätöntä. Näin olisi mahdollista tunnistaa ne tekijät, jotka vallitsevat eri 

vuodenaikoina purovesien veden alkuperän säätelijöinä. Käytännössä tämä 

tarkoittaa näytteenottamista talvella, keväällä, kesällä ja syksyllä. Purojen kannalta 

erityisesti kesän havaintojen tutkimus olisi mielenkiintoisia, sillä kesä on 

pienempien purojen elinkaaren kannalta kriittisintä aikaa. 

12. Yhteenveto ja johtopäätökset  

 Tässä tutkimuksessa analysoitiin ympäristömuuttujien yhteyttä Tenojoen 

havaintopisteiden hapen isotooppikoostumukseen. Työssä vertailtiin puron 

lähialueen- ja valuma-aluetason ympäristötekijöiden yhteyden voimakkuutta hapen 

isotooppisignaaliin sekä tutkittiin vuodenaikaisten erojen yhteyttä isotooppijäljen 

muodostumiseen.   

 Isotooppikoostumuksen mallintamiseksi hyödynnettiin lineaarista 

regressioanalyysia. Hapen isotooppikoostumuksen vaihtelu oli kohtuullisesti 

selitettävissä purojen lähialueen ja valuma-aluetason ympäristömuuttujilla. Purojen 

lähialueen ympäristötekijöistä parhaiten ilmiötä selittäviksi osoittautuivat korkeus 

meren pinnan yläpuolella, avosoiden ja järvien suhteellinen osuus valuma-alueella. 

Valuma-aluetason muuttujista puolestaan tärkeimpiä olivat järvien suhteellinen 

osuus valuma-alueella, rakkakalliomuodostumat sekä topografinen kosteusindeksi. 

Teoriatausta tuki näiden kaikkien muuttujien yhteyttä isotooppikoostumukseen 

myös tässä tutkimuksessa. Järvet osallistuvat veden varastoimiseen ja sitä kautta 

haihdunnan tehokkuus lisääntyy. Korkeus meren pinnan yläpuolella on yhteydessä 

lämpötilatekijöihin ja lumen viipymiin. Avosuot kuljettavat keväällä vettä 

pintavaluntana, jolloin ne altistuvat isotooppeja rikastuttavalle haihdunnalle. 

Suureneva topografinen kosteusindeksi viittaa veden kertymiin, jossa mahdollisesti 

vesi haihtuu tehokkaammin, koska se ei virtaa. Rakkakalliot puolestaan kuljettavat 

jo valmiiksi positiivisemman sadeveden nopeasti purovedeksi, eikä näin 

fraktioitumista juuri kerkeä tapahtua.   

 Tutkimuksen tärkein johtopäätös oli se, että ympäristömuuttujia ja 

isotooppisignaalia voidaan yhdessä selittämään puroveden alkuperää. Tärkeitä 

havaintoja olivat myös vuodenaikaiserot syksyn ja kevään välillä. Syksyn 

koostumusta selittävät hieman paremmin paikalliset tekijät ja kevään koostumusta 
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valuma-aluetason tekijät. Suurin osa ympäristötekijöiden aiheuttamasta 

fraktioitumisesta liittyi haihduntaan ja lämpötilaan. Koska purojen elinkaari voivat 

olla riippuvaisia hyvin erilaisista tekijöistä, on niiden hydrologian selittäminen 

monimutkaisempaa kuin esimeriksi jokien. On mahdollista, että niiden vedensaanti 

tässä tutkimuksessa jäi osittain tulkinnanvaraiseksi. Tähän vaikuttaa ensisijaisesti 

se, että ympäristömuuttujat tarvitsevat mahdollisesti rinnalleen muita muuttujia.
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