ARVOVESI-hanke
Biodiversiteettitarkastelu Oulujoen vesistöalueella
Annika Vilmi, Jarno Turunen ja Seppo Hellsten, Suomen ympäristökeskus

Sisällys
1 Biodiversiteettitarkastelu ....................................................................................................... 3
1.1 Tausta ............................................................................................................................... 3
1.2 Aineisto ja menetelmät.................................................................................................... 4
2 Tulokset ................................................................................................................................... 5
2.1 Järvien ulapan kasviplankton ........................................................................................... 5
2.2 Järvien rantavyöhykkeiden vesikasvit.............................................................................. 7
2.3 Järvien rantavyöhykkeiden piilevät ................................................................................. 8
2.4 Järvien rantavyöhykkeiden pohjaeläimet ........................................................................ 9
2.5 Virtavesien piilevät......................................................................................................... 10
2.6 Virtavesien pohjaeläimet ............................................................................................... 11
3 Uhanalaisten lajien esiintymisalueet .................................................................................... 13
4 Johtopäätökset...................................................................................................................... 14
Lähteet ..................................................................................................................................... 15

1 Biodiversiteettitarkastelu
1.1 Tausta
Eliöyhteisöjen koostumusta ja herkästi ympäristömuutoksiin reagoivien lajien esiintymistä
hyödynnetään ympäristön tilan indikaattoreina. Eliöyhteisöjen lajikoostumuksessa tapahtuvat
muutokset heijastelevat elinympäristössä tapahtuneita muutoksia kuten veden
ravinnepitoisuuden nousua tai laskua, tai vaikkapa happamoitumista. Esimerkiksi pintavesien
ekologisen tilan arviot perustuvat eliöyhteisöjen lajikoostumuksesta laskettaviin indekseihin
(Aroviita ym. 2019). Yleisimmin indikaattoreina käytettyjä vesiekosysteemien eliöryhmiä
ovat mm. järvien ulapan kasviplanktonyhteisöt, järvien rantavyöhykkeiden piilevä-,
pohjaeläin- ja vesikasviyhteisöt, ja jokien koskipaikkojen piilevä- ja pohjaeläinyhteisöt.
Eliöyhteisöjen lajikoostumuksiin perustuen voidaan laskea myös muunlaisia indeksejä,
esimerkiksi biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden alueellisesta rakentumisesta ja
vaihtelusta kertovia indeksejä. Tässä raportissa hyödynnetty LCBD-indeksi (”Local
Contribution to Beta Diversity”, Legendre & De Cáceres, 2013) kuvastaa kunkin paikan
eliöyhteisön poikkeuksellisuutta suhteessa muihin vertailtuihin paikkoihin.
Analyysin myötä jokaiselle aineiston paikalle laskettu LCBD-indeksin arvo ilmentää sitä,
minkälainen merkitys kyseisen paikan lajikoostumuksella on koko tarkasteltavan alueen
(kaikkien tarkasteltujen paikkojen) biodiversiteetin kannalta. Jos LCBD-indeksin arvo on
jollain paikalla tilastollisesti merkitsevä, kyseessä on eliöyhteisöltään poikkeuksellinen
paikka, eli kyseisen paikan lajikoostumus on syystä tai toisesta poikkeuksellinen aineistossa.
Eliöyhteisön poikkeuksellisuus voi johtua monesta syystä: esimerkiksi paikan lajisto tai
lajiston runsaussuhteet eroavat paljon muista paikoista, paikan lajistoon kuuluu paljon
harvinaisia lajeja (joko harvinaisia kotoperäisiä lajeja, tulokas- tai vieraslajeja), tai paikka on
todella monilajinen tai toisaalta hyvin vähälajinen verrattuna muihin paikkoihin.
Koska vaihtoehtoisia syitä eliöyhteisön poikkeuksellisuudelle on useita, LCBD-indeksin
tulkinta vaatii aina paikkakohtaista lajikoostumuksen tarkastelua asiantuntijan toimesta.
Asiantuntija voi tarkistaa, esiintyykö paikan lajistossa esimerkiksi karuissa tai rehevissä
olosuhteissa esiintyviä lajeja, onko paikalla harvinaisia lajeja, jne. Näin saadaan selville
tarkempia syitä sille, miksi paikka erottautuu analyysissä eliöyhteisöltään poikkeuksellisena.
Eliöyhteisöiltään poikkeukselliset paikat ovat usein myös ympäristöoloiltaan jollain tapaa
muista paikoista poikkeavia; elinympäristö voi olla esimerkiksi hyvin luonnontilainen
verrattuna muihin paikkoihin, tai toisaalta elinympäristö voi olla ihmistoiminnan
voimakkaasti heikentämä (esim. huono vedenlaatu yhdistettynä voimakkaisiin hydromorfologisiin muutoksiin). LCBD-indeksin tuottamaa tietoa onkin ehdotettu
hyödynnettäväksi esimerkiksi suojelualueiden suunnittelussa tai alueellisten
kunnostustarpeiden kartoittamisessa (Legendre & De Cáceres 2013).
Edellytyksenä LCBD-indeksiarvojen hyödyntämiselle on, että poikkeuksellisuuden syyt
pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti, lajikoostumus ja paikalliset
ympäristöolosuhteet huomioiden. Näin indeksiarvojen tulkinta on luotettavampaa, ja
”helmet” ja heikompilaatuiset kohteet erottuvat toisistaan. Indeksi täydentää siten
vesienhoidossa käytettävää luokittelua, koska erottelee myös lajistollisesti poikkeavia
paikkoja yleensä suurikokoisista vesimuodostumista.
ARVOVESI-hankkeessa määritettiin eliöyhteisöiltään poikkeukselliset paikat Oulujoen
vesistöalueelta perustuen olemassa oleviin, ympäristöhallinnon paikkatietopohjaisiin
biologisiin seuranta-aineistoihin. Eliöryhmistä mukana olivat järvien ulapan

kasviplanktonyhteisöt, järvien rantavyöhykkeiden piilevä-, pohjaeläin- ja vesikasviyhteisöt, ja
jokien koskipaikkojen piilevä- ja pohjaeläinyhteisöt.

1.2 Aineisto ja menetelmät
Eliöryhmäkohtaisiin tarkasteluihin otettiin mukaan vain aineistot, jotka olivat
mahdollisimman vertailukelpoisia keskenään. Elinympäristöistä sisällytettiin mukaan samat
elinympäristöt kuin vesien ekologisen tilan luokittelussa (esim. piilevä- ja pohjaeläinnäytteet
otetaan standardien mukaisesti järvissä kivikkorannoilta ja virtavesissä koskipaikoilta). Myös
määritysten laatuun ja vertailukelpoisuuteen kiinnitettiin huomiota aineistoja valittaessa.
Esimerkiksi piilevien osalta mukaan valittiin vain näytteitä vuodesta 2009 lähtien, koska
esimerkiksi valtaosa piilevien määrittäjistä on siitä lähtien osallistunut
pohjoismaisbaltialaisiin lajimäärityksen vertailukokeisiin ja harmonisointityöpajoihin,
parantaen näytteiden vertailukelpoisuutta.
Pyrkimyksenä oli niinikään saada aikaan maantieteellisesti kattava, tasainen
havaintopaikkaverkosto. Useiden liian lähekkäisten paikkojen sisällyttäminen analyysiin
aiheuttaisi tilastollisen ongelman, joten havaintopaikkoja karsittiin, jos hyvin lyhyellä
etäisyydellä toisistaan oli useampi näytteenottopaikka. Esimerkiksi kasviplanktonin
havaintopaikkoja karsittiin niin, että saman järven sisällä sai olla kaksi paikkaa, kunhan
niiden välinen etäisyys oli vähintään 5 km.
Maantieteellisten etäisyyksien lisäksi aineiston laatua parannettiin niin, että
vuodenaikaisvaihtelun vaikutus lajikoostumukseen minimoitiin: lopulliseen aineistoon
sisällytettiin mukaan vain tiettyinä kuukausina otettuja näytteitä. Esimerkiksi kasviplanktonin
osalta käytettiin ensisijaisesti kesäkaudella (kesä-, heinä- ja elokuut) otettuja näytteitä.
Vuosien välisistä mahdollisista eroista ei tässä aineistossa pyritty eroon (eli ei sisällytetty
havaintoja vain yhdeltä vuodelta), koska aineiston havaintomäärät olisivat laskeneet liikaa.
Onkin tärkeää huomioida, että vuosien väliset tuuli-, lämpö- ja sadantaolosuhteet voivat
jossain määrin vaikuttaa erityisesti järvien kasviplankton- ja päällyslevälajistoon, mikä
heijastuu LCBD-indeksiarvoihin.
Kasviplanktonin, piilevien ja vesikasvien osalta aineistoista poistettiin kaikki lajitasoa
ylemmät määritykset (sukutaso ja sitä karkeammat tasot), eli LCBD-indeksin laskemiseen
käytettiin vain lajitason ja lajitasoa tarkempia (esim. variaatiot ja alalajit) määrityksiä.
Pohjaeläinten osalta käytettiin aineiston kaikkia taksonomisia tasoja, mutta näytteiden
taksonominen taso harmonisoitiin niin, että määritystaso oli yhtenevä kaikissa näytteissä.
Kasviplanktonin osalta havaintoyksiköt olivat biomassoina per litra, vesikasvien osalta
peittävyyksinä ja muiden eliöryhmien osalta laskentayksikköjen lukumäärinä. Nämä kaikki
kertovat lajien esiintymisrunsaudesta tietyllä paikalla. LCBD-indeksin laskemista varten lajitpaikat-matriiseille tehtiin Hellinger-muunnos. Taulukossa 1 on yhteenveto analyyseissä
käytetyistä aineistoista.
Tilastolliset LCBD-analyysit tehtiin R-tilasto-ohjelmistolla. Syitä eliöyhteisöjen
poikkeuksellisuuksille analysoitiin tapauskohtaisesti, koska paikkavalikoimat vaihtelivat
eliöryhmittäin ja yleisiä mallinnuksia ei voitu tehdä.

Taulukko 1. Yhteenveto taksonien ja paikkojen lukumääristä eliöryhmittäin Oulujoen vesistöalueella.
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2 Tulokset
2.1 Järvien ulapan kasviplankton
Järvien kasviplanktonyhteisöjen aineistossa yhteensä 14 järvipaikkaa saivat tilastollisesti
merkitsevän LCBD-indeksiarvon, eli kyseiset paikat olivat kasviplanktonyhteisöiltään
poikkeuksellisia verrattuna muihin aineiston kasviplanktonpaikkoihin (Kuva 1).
Poikkeuksellisista paikoista Ahmasjärvi, Nimisjärvi, Jumalisjärvi, Korpijärvi, Ruokojärvi ja
Kuluntajärvi ovat mainittuna tuoreimmassa vuosien 2022-2027 Oulujoen-Iijoen
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman (VHS) toimenpideohjelmassa tyydyttävän tai
huonomman ekologisen tilan vesimuodostumana, joille pitää kohdentaa vesienhoito- ja suojelutoimenpiteitä. Näiden järvien tilaan vaikuttaa heikentävästi mm. maa- ja/tai
metsätalouden hajakuormitus. Useimmilla näistä järvistä esiintyi rehevämmissä olosuhteissa
viihtyviä viher- ja sinilevälajeja. Kuluntajärvellä oli myös useampia silmälevälajeja. Näillä
järvillä lajirunsaus oli vähintään 30 (Ahmasjärvi) ja enimmillään 61 (Nimisjärvi).
Nimisjärvi lienee osittain luontaisista tekijöistä johtuen rehevä järvi, sillä alueen maa- ja
kallioperässä on vivianiitti- eli rautafosfaattikerrostumia, joten Nimisjärven
kasviplanktonyhteisön poikkeuksellisuutta ja VHS:ssa välttäväksi mainittua ekologista tilaa
selittänee osittain veden luontainen ravinteisuus. Nimisjärvellä korostui kasviplanktonlajien
poikkeuksellisen suuri runsaus; etenkin viherlevälajeja oli paljon (mm. Desmodesmussuvussa), mutta myös sinileviä oli suhteellisen paljon. Samansuuntaisia havaintoja
runsaslajisesta kasviplanktonista on Satakunnan Köyliönjärveltä, joka on myös luontaisesti
rehevä järvi.
Jormasjärvi on VHS:ssä mainittu tilatavoitteiden suhteen riskikohteena kaivostoiminnasta
muodostuvien paineiden vuoksi. Myös Jormasjärven yläpuolisen Kolmisoppijärven ja
Kalliojärven tila on heikentynyt kaivostoiminnan vaikutuksesta. Jormas- ja Kalliojärvessä oli
kultaleviin kuuluvan Dinobryon-suvun lajeja, jotka viihtyvät niukempiravinteisissa
olosuhteissa. Jormasjärvessä esiintyi myös useita koristeleviin kuuluvan Closterium-suvun
lajeja. Kalliojärvessä oli vähiten lajeja ekologisesti poikkeuksellisissa järvissä, yhteensä 13.
Vähemmän ihmisvaikutteisilla järvillä, Lianjärvellä, Saarisella, Keski-Uonualla,
Kevättijärvellä, Syväjärvellä ja Jämäsjärvellä, lajirunsaus oli korkeintaan 25 (Lianjärvi ja
Keski-Uonua) ja alimmillaan 14 (Jämäsjärvi). Lajistossa oli mukana vaihtelevasti eri
leväsukuja, hieman myös esimerkiksi rehevissä olosuhteissa viihtyviä lajeja kuten
Monoraphidium-viherleväsuvun lajeja, mutta selvästi vähemmässä määrin kuin enemmän
hajakuormitetuilla järvillä.
Gonyostomum semen, joka on yleinen laji pienissä ruskeavetisissä ja happamissa järvissä, oli
tärkein yksittäinen laji, joka erotteli kasviplanktonlajistoa koko 91 paikan järviaineistossa. G.
semen on limalevä, joka voi aiheuttaa runsaana esiintyessään uijille allergisia reaktioita tai

ainakin saippuaisen, liukkaan tunteen iholla. Lajia ei kuitenkaan esiintynyt poikkeuksellisten
järvien näytteissä Ahmasjärvellä, Kuluntajärvellä, Nimisjärvellä, Ruokojärvellä,
Jämäsjärvellä, Kevättijärvellä eikä Saarisella. Kenties veden pH on näillä järvillä neutraalilla
tai lievästi emäksisellä tasolla, jolloin tätä yleistä limalevää ei ainakaan tähän analyysiin
käytetyissä näytteissä ollut havaittu. Huomionarvoista on, että kyseistä limalevää esiintyi
kuitenkin lähes kaikissa muissa koko aineiston 91 järvipaikan näytteissä. Suurimmat G.
semen -runsaudet löytyivät Heinosesta, Vimpelinlammesta, Saari-Kiekistä ja IsoVuotungista, joista kolme ensimmäistä ovat tyypiltään matalia runsashumuksisia järviä ja
viimeinen matala humusjärvi.
Kasviplanktonin osalta ekologisesti poikkeukselliset järvet jaottuivat suhteellisen selvästi
ihmisvaikutteisiin (hajakuormitus ja kaivosvaikutus) ja vähemmän ihmistoiminnan
vaikuttamiin järviin. Vaikutti siltä, että ihmisvaikutus nosti lajimäärää tiettyjä viher- ja
sinileväsukuja suosien. Tältä osin ravinteiden saatavuus mahdollisti useampien
kasviplanktonlajien esiintymisen järvissä. Mikäli ravinnekuormitusta voidaan tehokkaasti
rajoittaa, kasviplanktonlajisto yleensä köyhtyy ja alkaa muistuttamaan enemmän
luonnontilaisissa järvissä esiintyvää lajistoa. Toisaalta luontaisesti ravinteikkaissa paikoissa,
kuten Nimisjärvellä, lajisto tulee todennäköisesti jatkossakin olemaan poikkeuksellisen
monimuotoinen.
Kasviplanktontulosten tulkinnassa auttoi kasviplanktoniin perehtynyt SYKEn erikoistutkija
Kristiina Vuorio.

Kuva 1. Järvien kasviplanktonin näytteenottopaikat. Eliöyhteisöiltään poikkeukselliset paikat ovat merkittynä
karttaan täytetyllä symbolilla ja järvien nimillä.

2.2 Järvien rantavyöhykkeiden vesikasvit
Järvien rantavyöhykkeiden vesikasviaineistossa yhteensä neljä järveä, Horkanlampi,
Vimpelinlampi, Saari-Valkeinen ja Raudanjärvi, saivat tilastollisesti merkitsevän LCBDindeksiarvon, eli kyseiset paikat olivat vesikasviyhteisöiltään poikkeuksellisia verrattuna
muihin aineiston vesikasvipaikkoihin (Kuva 2).
Horkanlammen vesikasviyhteisö oli verrattain runsaslajinen, ja lajistossa oli mukana
runsasravinteisissa olosuhteissa viihtyviä lajeja, kuten Myriophyllum sibiricum (kalvasärviä)
ja Potamogeton friesii (otalehtivita). Horkanlampi on luontaisesti runsaskalkkinen järvi, jossa
on aiemmin esiintynyt mm. näkinpartaisleviä, mutta on kärsinyt ympäröivältä valumaalueelta tulevan hajakuormituksen rehevöittävästä vaikutuksesta. Horkanlammelle on vuonna
2007 tehty kunnostussuunnitelma, mutta haastavien olosuhteiden takia (täysin peltojen
rajaama) kunnostuksia ei vielä ole lähdetty toteuttamaan. Näkinpartaisleviä ei tässä
aineistossa Horkanlammella esiintynyt, joten lajisto ei ole itsestään palautunut kohti
alkuperäistä. Horkanlampi kuuluu Melalahden lehdot ja Horkanlampi -nimiseen Naturaalueeseen, joten alueella on suuria luontoarvoja. Läheiseltä Melalahdelta on luontoselvitysten
yhteydessä löydetty runsaita esiintymiä EU:n luontodirektiivin perusteella tiukasti suojeltuja
IV-liitteen lajeja, kuten viitasammakoita, sekä sudenkorentoihin kuuluvia lumme- ja
sirolampikorentoja. Lisäksi alueen vesikasvilajistoon kuuluu alueellisesti harvinainen
sahalehti (Pihlaja 2020). Myös Horkanlammessa voi esiintyä näitä lajeja, mikä voi rajoittaa
lammen kunnostustoimenpiteitä ilman huolellista luontokartoitusta ja suunnittelua.
Vimpelinlampi sijaitsee lähellä Kajaanin keskustaa ja myös kärsii ympäröivän valuma-alueen
hajakuormituksesta. Tyypiltään Vimpelinlampi on matala runsashumuksinen järvi, joka on
kuitenkin päässyt rehevöitymään ja on voimakkaasti sisäkuormitteinen. Vesikasviaineistossa
oli runsasravinteisuudesta kertovia lajeja, kuten pikkulimaskaa. VHS:ssa Vimpelinlampi on
tunnistettu vesienhoito- ja -suojelutoimenpiteitä vaativaksi kohteeksi, jossa on ylitiheä
särkikalakanta. Vimpelinlammen osalta toimenpiteitä on jo tehty ja lisää on suunnitteilla.
Vimpelinlammesta lähtevään Pyykönpuron pohjapatoihin toteutetaan parhaillaan kalateitä
kalankulun edistämiseksi.
Saari-Valkeinen on tyypiltään vähähumuksinen kirkasvetinen järvi. Vesikasvilajistossa on
mukana pohjalehtisiä lajeja, jotka ovat karuissa, vähäravinteisissa vesissä tyypillisiä, koska
valo pääsee rantavyöhykkeessä syvälle pohjaan asti. Isojen pohjalehtisten, kuten
nuottaruohon, vaalealahnanruohon ja tummalahnanruohon osuus lajistosta on todella suuri eli
melkein puolet runsausarvoina mitattuna. Edellä esiteltyihin kahteen järveen verrattuna SaariValkeinen on enemmän luonnontilaisen kaltainen järvi, vaikka lajistossa oli mukana myös
keskiravinteisuudesta kertovia lajeja kuten Fontinalis hypnoides (järvinäkinsammal).
Myös Raudanjärvessä, joka on myös tyypiltään vähähumuksinen järvi, esiintyi pohjalehtisiä
lajeja. Raudanjärvessä esiintyi myös humuksisuuteen liittyviä lajeja kuten Warnstorfia
exannulata (hetesirppisammal), Warnstorfia trichophylla (lampisirppisammal) ja Sphagnum
platyphyllum (lamparerahkasammal).
Vesikasvitulosten tulkinnassa auttoi vesikasveihin perehtynyt SYKEn tutkija Minna
Kuoppala.

Kuva 2. Järvien rantavyöhykkeiden vesikasvien analyysipaikat. Eliöyhteisöiltään poikkeukselliset paikat ovat
merkittynä karttaan täytetyllä symbolilla ja järvien nimillä.

2.3 Järvien rantavyöhykkeiden piilevät
Järvien rantavyöhykkeiden piileväaineistossa yhteensä neljä järveä, Mourunginjärvi,
Pirttijärvi, Oisavanjärvi ja Sanginjärvi, saivat tilastollisesti merkitsevän LCBD-indeksiarvon,
eli kyseiset paikat olivat piileväyhteisöiltään poikkeuksellisia verrattuna muihin aineiston
piileväpaikkoihin (Kuva 3). Kaikki neljä järveä sijaitsevat Oulujoen vesistöalueen alaosassa,
jossa valuma-alueella on paljon ojitettuja turvemaita.
Sanginjärvi on tyydyttävässä tilassa ja kärsii metsätalouden hajakuormituksesta (VHS
toimenpideohjelma). Oisavanjärvi ja Pirttijärvi ovat hyvässä tilassa, mutta riskissä, sillä niitä
kuormittaa metsätalous. Pirttijärvi on kuivatettu kunnostusta varten vuosina 2005–2007,
minkä jälkeen havaittiin voimakas happamoituminen. Myös Mourunginjärven ympäristössä
on paljon ojitettua suota, mutta myös ojittamatonta suota ja kivennäismaalla kasvavaa
metsää. Mourunginjärven ekologista tilaa ei ole arvioitu ja luokiteltu, eikä se ole mukana
VHS:ssa pienen pinta-alansa takia.
Kaikilla neljällä järvellä piilevälajistossa oli useita Eunotia-suvun lajeja, jotka yleisesti ottaen
viihtyvät happamissa vesissä. Kaikki neljä järveä olivat kooltaan myös melko pieniä, mikä
voi myös osaltaan erotella näiden järvien yhteisöjä muista aineiston järvistä. Lajisto viittaa
joka tapauksessa happamiin oloihin, jotka ovat turvemaavaltaisilla alueilla osittain luontaisia,
mutta toki ojitukset ja muut maanpinnan muokkaukset lisäävät veteen liukenevien happamien
aineiden määrää.
Mourunginjärvi, Pirttijärvi ja Oisavanjärvi sijaitsevat happamien sulfaattimaiden
riskialueella. Tässä yhteydessä on kuitenkin mahdotonta arvioida, onko happamien

sulfaattimaiden vaikutus ollut lajistoon vielä suurempi kuin turvemaavaltaisen alueen
luontaisesti lievä vedenhappamuus.

Kuva 3. Järvien rantavyöhykkeiden piilevien analyysipaikat. Eliöyhteisöiltään poikkeukselliset paikat ovat
merkittynä karttaan täytetyllä symbolilla ja järvien nimillä.

2.4 Järvien rantavyöhykkeiden pohjaeläimet
Järvien rantavyöhykkeiden pohjaeläinaineistossa mikään paikka ei osoittautunut
eliöyhteisöltään poikkeukselliseksi. Voi olla, että mukaan valikoituneet paikat olivat hyvin
samankaltaisia, jotta mikään yksittäinen paikka olisi erottautunut analyysissä. Ylipäätään eri
paikkoja ja näytteitä oli tästä eliöryhmästä melko vähän saatavilla. Laajemmalla
paikkakokonaisuudella rantavyöhykkeen pohjaeläimistön suhteen poikkeuksellisia paikkoja
olisi mahdollisesti löytynyt.

Kuva 4. Järvien rantavyöhykkeiden pohjaeläinten analyysipaikat, joista mikään ei LCBD-indeksin perusteella
ollut erityisen poikkeuksellinen verrattuna muihin paikkoihin.

2.5 Virtavesien piilevät
Virtavesien piileväaineistossa yhteensä kuusi kohdetta, Sanginjokeen laskeva Kuuro-oja,
Oisavanjärveen laskeva Joutenoja, Naamanjokeen laskeva Säippäoja, Hyrynjärveen laskeva
Myllypuro, Korpijokeen laskeva Mustalehdonpuro ja Mustinjoen yläosa Ala-Mustinjärven
alapuolella, saivat tilastollisesti merkitsevän LCBD-indeksiarvon, eli kyseiset paikat olivat
piileväyhteisöiltään poikkeuksellisia verrattuna muihin aineiston piileväpaikkoihin (Kuva 5).
Lajimäärä vaihteli näissä näytteissä kuuden ja kahdenkymmenen välillä.
Kaikilla muilla paikoilla paitsi Myllypurolla pääasiassa happamissa olosuhteissa viihtyvät
Eunotia-suvun lajit olivat yleisiä. Ainoastaan Myllypurolla esiintyi Achnanthidium
minutissimum -lajia (neljä havaintoyksikköä, mikä on sekin hyvin pieni määrä), joka on yksi
yleisimmistä piilevälajeista vesissämme. Tämän hyvin yleisen lajin puuttuminen näiltä
paikoilta ehkä osaltaan erotteli paikkoja muista aineiston paikoista.
Joutenojan yleisin laji, Eunotia bilunaris, viihtyy happamissa olosuhteissa ja sietää
kohonneita orgaanisen typen pitoisuuksia. Joutenojan näytepiste oli hyvin lähellä
Oisavanjärven näytepistettä, joka nousi esille poikkeuksellisena paikkana järvianalyysissä.
Joutenojalla esiintyi vain kuusi lajia, mikä on piileville hyvin alhainen lajimäärä näytteessä.
Kyseessä on happamien sulfaattimaiden riskialue.
Myös Säippäojalla esiintyi E. bilunaris-lajia, mutta yleisempi oli E. incisa, joka viihtyy
happamissa oloissa, mutta tyypillisemmin niukkaravinteisissa vesissä. Säippäojan
näytepisteen yläpuolella on suuri soidensuojelualue.

Mustanlehdonpurolla yleisin laji on E. rhomboidea, joka niin ikään viihtyy happamissa ja
niukkaravinteisissa vesissä.
Mustinjoella oli yksi laji, Eunotia pectinalis var. pectinalis, joka muodosti valtaosan niin
Eunotia-suvun havainnoista kuin koko piileväyhteisöstä. Kyseinen laji viihtyy parhaiten
keskiravinteisissä olosuhteissa.
Mustanlehdonpuron ja Mustinjoen pisteiden yläpuolella oli ojitettuja turvemaita, mutta myös
laajoja alueita kivennäismaata. Alueella on kallioperässä mustaliusketta, joka on luontaisesti
hapanta.
Myllypurolla yleisin laji oli Platessa oblongella, joka esiintyy yleensä neutraaleissa ja
vähäravinteisissa makeissa vesissä tai murtovedessä. Myös moni muu Myllypuron laji viittaa
vähäravinteisiin oloihin. Myllypuron yläpuolisella valuma-alueella suurin osa turvemaasta on
ojitettu, mutta alueella on myös paljon kivennäismaita.

Kuva 5. Virtavesien piilevien analyysipaikat. Eliöyhteisöiltään poikkeukselliset paikat ovat merkittynä karttaan
täytetyllä symbolilla ja uomien nimillä.

2.6 Virtavesien pohjaeläimet
Virtavesien pohjaeläinaineistossa yhteensä neljä kohdetta, Oulujoki Muhoksella Laukansillan
kohdalla, Oulujärveen laskeva Nuottipuro, Pesiönjoen Niskakoski ja Tipasjoen Myllykoski,
saivat tilastollisesti merkitsevän LCBD-indeksiarvon, eli kyseiset paikat olivat
pohjaeläinyhteisöiltään poikkeuksellisia verrattuna muihin aineiston pohjaeläinpaikkoihin
(Kuva 6).

Näillä paikoilla lajistossa ei ollut kuitenkaan mitään erityisen harvinaisia lajeja. Ainoastaan
Oulujoen Laukansilta erottautui muista kolmesta kohteesta ja koko aineiston paikoista
näytteen sisällön vuoksi: pohjaeläimiä oli poikkeuksellisen vähän, yhteensä vain kuusi
kappaletta, ja ne edustivat kahta eri taksonia. Analyysin tunnistamat poikkeukselliset paikat
johtuvat todennäköisesti koko aineiston pienuudesta ja kohteiden ominaisuuksista (yksi hyvin
pieni puro, kaksi pienen joen luusuakoskea, ja Oulujoen suvantomainen leveä alue
voimakkaan vuorokausi- ja vuosisäännöstelyn alaisella Laukansillalla). Luusuakoskien lajisto
eroaa usein selkeästi muiden koskien pohjaeläinyhteisöistä, sillä järvialtaalta koskeen valuva
plankton tarjoaa hyvän ravintoresurssin virtavedestä suodattamalla ravintonsa hankkiville
pohjaeläimille, kuten pyyntiverkon rakentaville siivilä- (Hydropsychidae) ja rysäsirvikkäille
(Polycentropodidae).
Koko aineiston lajiston osalta löytyi kuitenkin yksittäisiä mielenkiintoisia alueita.
Purokatkaa, Gammarus pulex, esiintyi runsaasti Muhosjoen ja sen sivujoen, Poikajoen,
näytteissä. Tämän lisäksi Muhosjoen näytteessä esiintyi ylipäätään hyvin runsaasti
pohjaeläimiä. Nämä havainnot osaltaan ilmentävät Muhosjoen ja Poikajoen merkitystä
vesistöalueen luonnon monimuotoisuuden kannalta. Muhosjoen alueen runsas katkaesiintymä
ja pohjaeläinlajisto kielii siitä, että Muhosjoessa voisi olla merkittävää potentiaalia myös
Oulujoen merikutuisten vaelluskalojen poikastuotantoalueena.
Mari Tolkkisen (2016) väitöskirjatutkimuksessa kerättiin näytteitä Sotkamon seudun
mustaliuskealueen purojen pohjaeläinlajistosta (tämän raportin ulkopuolinen aineisto). Purot
ovat rikkipitoisen kallioperän vuoksi luontaisesti hyvin happamia ja veden metallipitoisuudet
korkeita. Mustaliuskealueita on erityisesti Talvivaaran seudulla. Purot erottuvat lajistoltaan
selvästi vesistöalueen tavanomaisista puroista. Kaikkein happamimpien purojen (pH alle 5)
lajisto on selvästi muita alueita köyhempää, mutta toisaalta erityisen runsaina lajeina
esiintyvät happamuutta hyvin sietävät koskikorentolajit kuten lähdekorri (Nemurella pictetii)
ja keväänkoipikorri (Nemoura avicularis), joita ei vastaavissa määrin väitöskirjan aineistossa
esiintynyt muualla. Vaikka mustaliuskealueiden purojen lajisto on muita virtavesiä
köyhempää, menestyvät tietyt happamuutta sietävät lajit niissä olosuhteissa kuitenkin hyvin
ja voivat esiintyä niissä tavanomaista runsaampina, mahdollisesti vähäisemmän lajien välisen
kilpailun vuoksi. Mustaliuskepurot lisäävät täten alueellista lajiston vaihtelua ja siten
vesistöalueen luonnon monimuotoisuutta.

Kuva 6. Virtavesien pohjaeläinten analyysipaikat. Eliöyhteisöiltään poikkeukselliset paikat ovat merkittynä
karttaan täytetyllä symbolilla ja uomien nimillä.

3 Uhanalaisten lajien esiintymisalueet
Vesiympäristöissä elävien uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien esiintymisiä tarkasteltiin laji.fisivustolta ladattujen havaintojen avulla. Havainnot kertovat osittain siitä, missä havaintoja on
käyty tekemässä. Tyhjä alue ei siis välttämättä tarkoita sitä, että siellä ei varmasti ole
uhanalaisia lajeja. Kuvassa 7 on esitetty uhanalaisten nilviäisten, putkilokasvien,
lehtisammalten, maksasammalten sekä äyriäisten havaintoja. Osa uhanalaisten lajien
havainnoista oli saatavilla vain karkeistetuilla paikkatiedoilla (esim. vesiympäristön linnut) ja
osasta eliöryhmiä havaintoja oli vain muutamia, joten ne jätettiin karttaesityksen
ulkopuolelle. Vesiympäristön lintujen havaintoja oli kuitenkin läpi vesistöalueen.

Kuva 7. Laji.fi-sivustolta ladattujen vesiympäristöihin liitoksissa olevien uhanalaisten nilviäisten ja
simpukoiden, putkilokasvien, lehtisammalten, maksasammalten sekä äyriäisten ja rapujen havaintoja Oulujoen
vesistöalueelta.

Hyrynsalmen reitti ja erityisesti Paljakka ja sen eteläpuolinen alue korostuvat Kuvan 7
esittämien uhanalaisten lajien havainnoista. Näillä alueilla korostuu nilviäishavainnot, jotka
ovat käytännössä kaikki uhanalaisen jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera)
havaintoja. Jokihelmisimpukkaa on havaittu etenkin Varisjoesta, Mutajoesta, Nuottijoesta ja
Humalajoesta, joista kolme viimeisintä sijaitsee Paljakan luonnonpuiston eteläpuolella.
Mitkään näistä raakkujoista eivät ole suojelluilla alueilla.
Paljakan luonnonpuiston alueella on raportoitu vesiympäristöön liitoksissa olevia uhanalaisia
lehtisammalia.
Rehjan ja Nuasjärven seudulla on tehty yksittäisiä havaintoja uhanalaisista putkilokasveista ja
lehtisammalista.
Muhosjokikanjoni erottautuu kartassa uhanalaisten maksasammalten havaintojen osalta.

4 Johtopäätökset
Poikkeuksellisten eliöyhteisöjen perusteella vesistöalueelta erottautui jo VHS:ssa
tunnistettuja vesienhoito- ja -suojelutoimenpiteitä vaativia kohteita, kuten mm.
hajakuormituksen heikentämät Ahmasjärvi, Nimisjärvi, Jumalisjärvi, Korpijärvi, Ruokojärvi,
Kuluntajärvi, Sanginjärvi ja Vimpelinlampi sekä kaivosvaikutuksen takia riskissä oleva
Jormasjärvi ja metsätalouden takia riskissä olevat Oisavanjärvi ja Pirttijärvi. Oisavanjärvi ja
Pirttijärvi sijaitsevat lisäksi happamien sulfaattimaiden riskialueella.

Myös virtavesipuolella korostui happamien sulfaattimaiden riskialueen kohteita: esimerkiksi
Sanginjokeen laskevassa Kuuro-ojassa ja Oisavanjärveen laskevassa Joutenojassa esiintyi
happamissa olosuhteissa viihtyviä piileviä, mutta paikat olivat melko vähälajisia.
Vaikka osassa tuloksista korostui happamissa olosuhteissa vallitsevat lajit, on vaikeaa
erotella, missä määrin erot johtuvat turvemaiden tai kallioperän luontaisesta happamuudesta
ja maankäytön vaikutuksesta. Happamuuden hallinnassa korostuu hyvä vesiensuojelun
suunnittelu ja vesistöjen huomioiminen turvemaiden ja happamien sulfaattimaiden
maankäytössä.
Kalkkivaikutteinen ja rehevöitynyt Horkanlampi erottautui vesistöalueen muista järvistä
vesikasvillisuuden koostumuksen perusteella. Horkanlammella on ennen esiintynyt
näkinpartaisleviä, mutta ravinnekuormitus ja rehevöityminen on muuttanut järven
elinolosuhteita ja lajiston koostumusta. Horkanlammen kunnostaminen lähemmäksi
alkuperäisiä olosuhteita lienee hyvin haastavaa sisäisen kuormituksen ja maankäyttöpaineen
takia. Toisaalta kalkkivaikutteiset järvet ja lammet ovat melko harvinaisia, joten lammen
kunnostamisella voitaisiin saada merkittäviä hyötyjä alueen luonnon monimuotoisuuden
kannalta.
Virtavesien pohjaeläinten osalta mielenkiintoisimmat löydökset tulivat esiin yksittäisten
lajien tarkastelun perusteella. Purokatkaa esiintyi vain Muhosjoella ja Poikajoella.
Muhosjoella pohjaeläimistö oli laji- ja yksilömäärillä mitattuna poikkeuksellisen
runsaslukuinen, viitaten siihen, että myös kaloille on alueella tarjolla erityisen vahvat
ravintoresurssit. Muhosjokeen kohdistuu kuitenkin merkittävää maa- ja metsätalouden
hajakuormitusta. Kohteen luontoarvojen ja Oulujoen vaelluskalojen kannalta keskeisen
strategisen merkityksen vuoksi joen valuma-alueelta syntyvää ravinne-, kiintoaine- ja
rautahuuhtoumaa tulisi saada vähennettyä merkittävästi nykytasosta.
Uhanalaisten lajien tarkastelussa korostui myös Muhosjoki, tarkemmin sanottuna
Muhosjokikanjoni, josta oli dokumentoitu uhanalaisia sammallajeja.
Jokihelmisimpukoita oli havaittu etenkin Varisjoesta, Mutajoesta, Nuottijoesta ja
Humalajoesta, joista kolme viimeisintä sijaitsee Paljakan luonnonpuiston eteläpuolella ja
jotka kaikki laskevat Emäjokeen. Mitkään näistä vesistöalueemme raakkujoista eivät
toistaiseksi ole suojelluilla alueilla.
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