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Kasvillisuuden vaikutusten
mallintamisen kehittäminen on tärkeää
• Kasvillisuus vaikuttaa huomattavasti uomien virtausoloihin ja
aineiden (mm. sedimentti, ravinteet) kulkeutumiseen
-> mallintaminen tärkeää mm. tulvanhallinnassa ja
luonnonmukaisessa vesirakentamisessa
• Monimuotoisen luonnonkasvillisuuden kuvaus hydraulisissa
malleissa on vaikeaa
- yksinkertaistettu arviointi esim. kirjallisuusarvojen
perusteella, kalibroimalla tai olettamalla kasvit jäykiksi
yksinkertaisenmuotoisiksi kappaleiksi
- luotettavampaa olisi käyttää mitattaviin,
fysikaalisperusteisiin ominaisuuksiin pohjautuvaa
kasvillisuuden parametrisointia

Tutkimuksen tavoitteet
Virtaus-kasvillisuus-sedimentti-vuorovaikutus

Tulvatasannekasvillisuuden
Virtausvastuksen ennustaminen vaikutus hienon sedimentin
kulkeutumiseen käyttäen
kaksitasouomissa käyttäen
fysikaalisperusteisia ja helposti mitattavia
kasviominaisuuksia
mitattavia kasviominaisuuksia
(maastotutkimus)
(maastotutkimus)

Lehtipuiden biomekaniikka
huomioiden sekä lehvästön että
varren: voima ja muotoutuminen
virtauksessa 5 tulvatasannepuulajille (virtauskourukoe)

Ritobäckenin kaksitasouoma

•

Valuma-alue 10 km2: 13% viljelyalueita, loppu pääosin metsiä ja soita
Maaperä savea-silttiä
Keskivirtaama n. 115 l/s
Kokonaisleveys n. 10 m
Tasanne veden peitossa n. 1-4 kuukautta vuodesta
Suunnittelu: Uudenmaan ELY + Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho (lisätietoa:
Särkelä ym. 2011, Västilä & Järvelä 2011)
5 kasvikoealaa: ruohovartiset (Grasses-N, -D, -U), pajua kasvava (Willows-M) ja kasviton
(Bare-M)
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Virtauskourututkimusten analyysit lehtipuille

Common Osier
(Salix viminalis)
(Koripaju)

hybrid Crack Willow
(Salix x rubens)
(Kujapaju)

Silver Birch
+ Black Poplar
(Betula pendula) (Populus nigra)
(Rauduskoivu) (Mustapoppeli)

Varren pinta-ala

Flow

Force

Common Alder
(Alnus glutinosa)
(Tervaleppä)

Voima-anturi

Lehtiala,
-massa
ym.

Puuvartisten kasvien parametrisointi virtausmallia
varten
• Virtausopissa elementtiin kohdistuva vastusvoima F :

F

1
CD Acum2
2

Missä ρ = nesteen tiheys, CD = vastuskerroin, Ac = referenssipinta-ala,
um = keskimääräinen virtausnopeus

• Kasvin kokonaisvoima voidaan ennustaa summaamalla varsien ja lehvästön voima (Västilä
& Järvelä 2014)
-> määritettiin kourumittauksista CD-arvo varsille (CD,S) ja lehvästölle (CD,F) käyttäen varsien
projektiopinta-alaa (AS) ja lehvästön kokonaispinta-alaa AL :

(Västilä & Järvelä 2014)

-CD-arvo muuttuu, koska luonnonkasvillisuus muotoutuu virtausnopeuden mukaan
-> tämä rekonfiguraatio tulee parametrisoida

Rekonfiguraation parametrisointi
ennustettaessa virtausvastusta
•

Huomioidaan rekonfiguraation (sisältää mm. varren taipumisen ja lehtien
muotoutumisen) vaikutus vastuskertoimiin termeillä (Västilä & Järvelä 2014):
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missä CDχ=vastuskerroin joka ei riipu virtausnopeudesta, χ=muotoutumiskerroin,
um=keskinopeus, uχ =referenssinopeus (0.2 m/s), ja alaindeksit F ja S tarkoittavat
erikseen lehvästölle ja varsille määritettyjä parametreja.
•

Aberle & Järvelä (2013): Voimasta (F) päästään virtausvastukseen (f ’’tot):

f ' ' tot 

8F

um 2 AB

missä AB =pohjan pinta-ala, ja sulut <> tarkoittavat spatiaalista keskiarvoistamista

Puuvartisen kasvillisuuden virtausvastuksen (f’’tot)
mallintaminen lehtialan (AL) ja varsialan (AS) avulla
Edellisistä kalvoista johdetaan (Västilä & Järvelä 2014):
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missä AB =pohjan pinta-ala, CDχ=vastuskerroin, χ=muotoutumiskerroin, um=keskinopeus, uχ
=referenssinopeus (0.2 m/s) ja alaindeksit F ja S tarkoittavat erikseen lehdille ja varrelle määritettyjä
parametreja.

Menetelmän soveltamiseksi jo
tutkituille lajeille tarvitsee vain tiedon
AL:stä ja AB:stä.
Viivat kuvaavat
mallinnettuja arvoja,
symbolit mitattuja arvoja

Västilä & Järvelä (2014 ):
Parametrien arvot 5 puulajille

Keskivirhe f’’:ssa eri
lajeille: 6-24 %

(Västilä & Järvelä 2014 )

Menetelmää voi käyttää esim.
arvioimaan pajupistokkaiden tai pensaiden vaikutusta
virtaukseen

Virtausvastuksen kuvaaminen (Manningin n)
kaksitasouomassa

Korkeustaso
(m)

• Ruohovartiselle kasvillisuudelle poikkileikkauksen peittävyys kuvasi parhaiten
virtausvastusta
• Peittävyys Bx =kasvillisuuden peittämä poikkipinta-ala suhteessa veden alla
olevaan kokonaisuomapinta-alaan (Aveg/Atotal) kullakin vedenkorkeudella
Aveg
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missä u=keskinopeus,
R=hydraulinen säde ja
S=energiakaltevuus
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Peittävyys ei kuvannut hyvin
harvempia pajuja (Willows-M)
-> puuvartisille kasveille täytyy
mallintaa myös kasvillisuuden
tiheyden ja rakenteen vaikutus
(esim. Västilä & Järvelä (2014)
mallilla)

Alunperin vesikasvillisuudelle kehitetyn prosessiperusteisen
kaksitasovirtausmallin (Luhar & Nepf 2013) soveltaminen simuloimaan
virtaamat Ritobäckenin tulvatasannekasvillisuuden lomassa
•

Virtausnopeus kasvillisuuden peittämissä osissa
poikkileikkausta (uv) ja kasvittomissa kohdissa
poikkileikkausta (u0) (Luhar & Nepf 2013):
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missä g=gravitaatiovakio, S=(vedenpinnan)kaltevuus,
H=vedenkorkeus, P=märkäpiiri, Bx=kasvillisuuden peittämä
suhteellinen poikkipinta-ala, Cv=vastuskerroin ,joka kuvaa
leikkausjännityksen kasvillisuuden ja paljaan veden
rajapinnassa, Cf=vastuskerroin, joka kuvaa pohjan
leikkausjännityksen, Lv=kasvillisuuden ja paljaan veden
rajapinnan kokonaispituus, Lb=uoman reunojen ja paljaan
veden välinen kokonaispituus, CD=kasviyksilön vastuskerroin,
a=kasvillisuuden projektiopinta-ala tilavuusyksikköä kohden,
h=kasvillisuuden korkeus

Cv=Cf=C kalibroitiin
yhdellä
vedenkorkeudella

Virtaama kasvillisuuden peittämässä osassa poikkileikkausta = B xuv ;
virtaama kasvittomassa osassa poikkileikkausta = (1- Bx)u0

Luhar & Nepf (2013)- mallin soveltaminen
kaksitasouoman virtausvastuksen ennustamiseksi
•
•
•
•

Poikkileikkauksen keskimääräinen virtausnopeus u = B xuv + (1- Bx)u0
Kaksitasouomalle Lv + Lb ≈ P.
Cf :n ja Cv:n vaihteluvälit ovat ~ samat (Luhar & Nepf 2013) -> oletetaan: Cf =Cv=C
Luhar & Nepf (2013): virtausnopeus tiheässä kasvillisuudessa on ~ kertaluokkaa
alhaisempi kuin kasvittomassa osassa uomaa -> jätetään huomioimatta uv, koska
tulvatasanteen ruohokasvillisuus oli tiheää

•

Näillä oletuksilla ja käyttämällä Manningin n:n kaavaa
malli saadaan muotoon

 g1/ 2   C 1/ 2
    1  Bx 3 / 2
n
 KH 1/ 6   2 


missä C=vastuskerroin, joka parametrisoi kasvittoman uoman vastuksen sekä kasvillisuuden ja
kasvittoman alueen rajapinnan vastuksen, g=gravitaatiovakio, K=1 m1/3/s, H=vedenkorkeus ja
Bx=kasvillisuuden peittämä suhteellinen poikkipinta-ala

Ritobäckenin ruohovartista tulvatasannekasvillisuutta
kasvavan kaksitasouoman virtausvastuksen ennustaminen
•

Ed. Kalvolla:

 g1/ 2   C 1/ 2
    1  Bx 3 / 2
n
 KH 1/ 6   2 



missä C=vastuskerroin joka parametrisoi kasvittoman uoman vastuksen sekä kasvillisuuden ja kasvittoman alueen
rajapinnan vastuksen, g=gravitaatiovakio, K=1 m1/3/s, H=vedenkorkeus ja Bx=kasvillisuuden peittämä suhteellinen
poikkipinta-ala

Kalibroitiin ainoastaan
vuodenajan vaikutus C-arvoon
yhdellä syksy- ja kevättilanteella.
Keskivirhe Manningin
n:ssä eri vuodenaikoina
6-17% ->
virtausvastuksen
ennustamiseksi ainoa
tarvittaa kasviominaisuus
oli peittävyys!

Kasvillisuuden ominaisuuksien vaikutus sedimentin
nettokasautumiseen eri osissa uomaa 2 vuoden aikana
• Kasvillisuuden ylivirtaamilla upoksissa oleva korkeus (H) selitti kasautumista
kasvillisuuden kuiva- ja märkämassaa paremmin
• Kasautuminen oli sitä suurempaa, mitä suurempi oli kasvillisuuden suurin
upoksissa oleva korkeus
• 190 m pitkälle tasanteelle kasautui kiintoainetta 5.4 kg/m2/a eli 0.7 cm/m2/a
eli n. 5.5 % uoman kiintoainekuormasta

Advektion ja diffuusion vaikutus sedimentin
kasautumiseen tasanteelle
• Lateraalinen diffuusio tuo pääuomasta sedimenttiä tasanteelle, mutta tiheä kasvillisuus
estää tehokkaan diffuusiokuljetuksen tasanteen sisäosiin
• Ritobäckenin kiintoaineflokkien raekokojakaumaa (Siitonen ym. 2013) käyttämällä
simuloitiin advektion max. pituusskaala xa Zong ja Nepfin (2011) yhtälöllä:

xa  uv h / ws

missä uv =virtausnopeus kasvillisuudessa (voidaan ennustaa aiemmin esitellyillä malleilla) ja
ws=sedimentin laskeutumisnopeus= 2.7×10-7D1.57 ja D =flokkien läpimitta (μm) (Thonon ym. 2005).

• Esim. 40 m matkalla tasanneosuudelle advektion mukana tulevasta kiintoaineesta
kolmannes oli kasautunut, kun virtausnopeus tulvatasannekasvillisuuden lomassa oli
0.01 m/s ja vesisyvyys 0.2 m.

• Kasautumisen kannalta kiintoaineen leviäminen pääuomasta tulvatasanteelle advektion
mukana on tärkeää – säännölliset matalan tasannekasvillisuuden alueet kasvattavat
merkittävästi kasautumista
-> tällöin Ritobäckenin 850 m pitkälle kasvitetulle tasanteelle voisi kasautua arviolta n.
20% savi- ja silttikokoisesta kiintoainekuormasta

Johtopäätökset luonnonmukaisen vesirakentamisen
näkökulmasta
•

Puu- ja ruohovartisen kasvillisuuden mitattavilla ominaisuuksilla
voidaan mallintaa vaikutus uomien virtausnopeuksiin ja
vedenkorkeuksiin sekä arvioida vaikutusta sedimenttiprosessihin.

-> esitellyt kasviparametrisoinnit voidaan sisällyttää hydraulisiin
malleihin
•

Kasviominaisuuksia muuttamalla, esim. paikoittaisella tai kattavalla
niittämisellä, voidaan säätää uomien vedenkorkeuksia, sekä vaikuttaa
siihen, tapahtuuko uomissa kasautumista, eroosiota vai sedimentin
läpivirtausta.

•

Mallien jatkohyödyntäminen esim. kehitettäessä keinoja, joilla
voidaan tehokkaimmin vaikuttaa ravinteiden kulkeutumiseen
uomaverkostoissa.
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