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Itämeren luontotyypeistä on uhanalaisuusarvioinnissa 
otettu huomioon rantavyöhykkeen ja syvempien aluei-
den pohjien luontotyypit sekä avomerialueen ulapan eli 
vapaan veden ja merijään luontotyypit. Rannikkoalueen 
vapaan veden alue eliöstöineen on rajattu tarkastelun 
ulkopuolelle. Vedenalaisen lajiston ja luontotyyppien 
esiintymistä säätelevät Itämeressä erityisesti suolapitoi-
suus, pohjan laatu, valon määrä sekä ravinnepitoisuus. 
Valon määrään ja laatuun vaikuttaa oleellisesti valon 
tunkeutumissyvyys, joka on rehevöitymiskehityksen 
myötä pienentynyt. Eksponoituneisuus eli rannan avoi-
muus tuulille ja aallokolle on myös tärkeä säätelytekijä.

Tässä arvioidut luontotyypit pohjautuvat pääosin 
HELCOM:n vedenalaisten biotooppien ja habitaattien 
luokittelujärjestelmään, jota jäljempänä luontotyyppi-
kuvauksissa kutsutaan HELCOM HUB -luokitteluksi 
(HELCOM 2013b). Merkittävin ero HUB-luokitteluun 
on se, ettei tässä luokittelussa ole yleensä erotettu subst-
raatti- eli pohja-ainesluokkia, vaan luontotyyppien ja-
ko perustuu vallitsevaan eliöstöön. HUB-luokittelus-
sa pohjat, joilla makroskooppisen kasvillisuuden tai 
pohjan päällä kiinnittyneinä elävien eli epibenttisten 
eläimien peittävyys ylittää 10 %, luokitellaan kyseisen 
kasvillisuuden tai eläinten mukaan, ja tätä paljaam-
mat pohjat joko sedimentin sisällä elävän eliöstön eli 
infaunan biomassadominanssin perusteella tai kovilla 
pohjilla niukan epibenttisen eliöstön perusteella. On 
huomattava, ettei luontotyyppien uhanalaisuusarvioin-
nissa esitetty luokittelujärjestelmä ole alueellisesti katta-
va eli sen perusteella ei voida luokitella kaikkia pohjia. 
Luokittelusta puuttuvat sellaiset pohjat, joissa millään 
luokittelua määräävällä lajilla tai lajiryhmällä ei ole do-
minanssia. Tästä syystä esimerkiksi sekapohjat, joissa 
35 % kasvillisuuden peittävyydestä koostuu haurusta, 
35 % punalevistä ja 30 % monivuotisista rihmalevistä, 
ei kuulu mihinkään luokitettuun eikä arvioituun luon-
totyyppitason yksikköön.

Ulappaluontotyyppien ja Itämeren luontotyyppiyh-
distelmien jako ei perustu HUB-luokitteluun. Ulappa-
tyypeillä merkittävimmät luokittelutekijät ovat veden 
suolapitoisuuden sekä vuodenaikaisuuden vaihtelu eri 
merialueilla. Luontotyyppiyhdistelmiä kuvataan Itäme-
ren luontotyyppiluokittelussa viisi. Ne ovat laajempia 
meriluonnon kokonaisuuksia ja vastaavat osittain luonto-
direktiivin luontotyyppejä Itämerellä. Itämeren direktii-
viluontotyyppejä ei tarkasteltu sellaisenaan luontotyyp-

pien uhanalaisuusarvioinnissa, koska niiden ei katsottu 
kattavan tyydyttävällä tavalla meriluonnon laajempia 
kokonaisuuksia. Esimerkiksi muut kuin ulkosaariston 
saaret ja luodot vedenalaisine osineen jäävät direktiivi-
luontotyyppirajojen ulkopuolelle, samoin kuin ne hiek-
ka- tai sorapohjat, jotka eivät muodosta harjumaisia ko-
houmia. Rajanveto direktiiviluontotyypin ja biologisilta 
ominaisuuksiltaan vastaavan ympäröivän habitaatin 
välillä on monin paikoin vaikeaa, ja tässä luontotyyp-
piarvioinnissa lähestymistavaksi valittiin nimenomaan 
biologisten muuttujien määrittämät luontotyypit.

Meriluontotyyppien uhanalaisuusarviot perustuvat 
monilta osin vedenalaisen meriluonnon monimuotoi-
suuden inventointiohjelmassa eli Velmussa koottuihin 
aineistoihin, mutta merkittävässä määrin myös asian-
tuntija-arvioihin. Suuri osa tässä luvussa esitetyis-
tä luontotyyppien levinneisyyskartoista on tuotettu 
Velmu-aineistosta. Tiedot ovat puutteelliset etenkin 
Ahvenanmaan osalta. Arviointien tekoa ja lähtöaineis-
toja kuvataan tarkemmin osan 1 luvussa 5.1 yhdessä 
uhanalaisuusarvioinnin tulosyhteenvedon ja toimen-
pide-ehdotusten kanssa. Meriluontotyyppien yhteydet 
hallinnollisiin luokitteluihin eli luontodirektiivin luon-
totyyppeihin sekä vesilain mukaan säilytettäviin ym-
päristöihin on kirjattu kuvauksiin vain keskeisimpien 
yhteyksien osalta. 

I1

Monivuotisten levien tai sammalten 
luonnehtimat kovat pohjat

I1.01

Haurupohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN (VU–CR) A2a, D1 –
Etelä-Suomi EN (VU–CR) A2a, D1 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä monivuotisen kas-
villisuuden peittävyys on vähintään 10 % ja haurujen 
(Fucus spp.) osuus kasvillisuudesta on vähintään 50 %. 
Historiallisesti Itämeren yleisimpiin kovien pohjien 
elinympäristöihin kuuluvia hauruyhteisöjä on tutkittu 



20  Suomen ympäristö  5 | 2018  Osa 2

paljon. Luontotyyppiä muodostavina tiheyksinä hau-
ruja esiintyy 0,5–10 metrin syvyydessä, runsaimmin 
silloin kun veden suolapitoisuus ylittää 4,5 ‰. Irtonai-
sen sedimentin kertyminen kasvupinnoille ja kilpailu 
tilasta nopeakasvuisten rihmalevien kanssa voivat estää 
haurujen leviämistä (Berger ym. 2003). Haurujen mah-
dollista kasvusyvyyttä rajoittavat syvällä valon määrä ja 
matalassa vedessä aaltojen ja jäiden kuluttava vaikutus. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvan veden lämpenemisen ja 
jäätalvien lieventymisen oletetaan edesauttavan hau-
rujen pysyvää asettumista matalille pohjille (Granskog 
ym. 2006; BACC Author Team 2008).

Hyväkuntoisten haurujen sekovarret kasvavat 
yleensä 20–60 cm:n pituisiksi, mutta suojaisissa oloissa 
pisimmät kasvustot voivat yltää jopa metrin mittaan. 
Avoimilla ja/tai vähäsuolaisilla kasvupaikoilla haurut 
haarovat vähemmän ja jäävät usein matalakasvuisik-
si (Kalvas ja Kautsky 1993; Ruuskanen ja Bäck 1999). 
Itäisellä Suomenlahdella, etenkin saaristovyöhykkeen 
reunamilla, haurut jäävät usein vain 10–15 cm:n mittai-
siksi eivätkä lisäänny seksuaalisesti (Kalvas ja Kautsky 
1993). Avoimien paikkojen haurukasvustoista puuttuvat 
usein myös rakkohaurulle ominaiset kaasurakkulat, jot-
ka kannattelevat kasvustoja suojaisilla paikoilla. 

Haurukasvustojen koot vaihtelevat muutamista ne-
liömetreistä useisiin hehtaareihin. Kasvuston kokoon 
vaikuttavat vahvimmin pohjan laatu, valo ja veden ra-
vinteisuus. Myös kasvustojen tiheys vaihtelee, ja keski-
määrin yhdellä neliömetrillä elää 21 aikuista hauruyk-
silöä (Korpinen ja Jormalainen 2008). 

Haurut muodostavat yhden Itämeren kovien pohjien 
merkittävimmistä eliöyhteisöistä ylläpitämällä suojis-
saan laajaa seuralaislajistoa. Haurujen seassa elää mui-
den levien (mm. Cladophora glomerata, Pylaiella littoralis ja 
Elachista fucicola) ja selkärangattomien (mm. Gammarus 
spp., Idotea balthica, Cerastoderma glaucum, Theodoxus flu-
viatilis) lisäksi myös useita kalalajeja, kuten kivinilkka 
(Zoarces viviparus) ja kolmipiikki (Gasterosteus aculeatus) 
(Koivisto ja Westerbom 2010; Kerssen ym. 2011). 

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.A1C1, AA.I1C1 ja AA.M1C1: Itämeren valoisat kal-
lio- ja kivi- sekä karkeat ja sekapohjat, joissa vallitseva 
kasvillisuus muodostuu haurukasvustoista.
Maantieteellinen vaihtelu: Suomen rannikolla tava-
taan kahta haurulajia: rakkohaurua (F. vesiculosus) ja 
itämerenhaurua (F. radicans). Itämerenhaurun pääesiin-
tymisalue on Merenkurkussa, kun taas rakkohauru 
kasvaa yleisempänä lounaisella, eteläisellä ja itäisellä 
rannikkoalueella. Sopivissa oloissa lajit voivat kuitenkin 
esiintyä jopa rinnakkain samalla kasvupaikalla. Laji-
en erottaminen toisistaan on vaikeaa. Rakkohaurulle 
tyypilliset kaasurakkulat puuttuvat monilta rakkohau-
ruyksilöiltä, eikä itämerenhaurulle ominainen lyhyt ja 
kapea kasvumuoto ole tavaton rakkohaurullakaan. Mo-
lemmat lajit lisääntyvät suvuttomasti alhaisessa suola-
pitoisuudessa.

Haurujen seuralaislajisto vaihtelee suolaisuuden 
ja avoimuuden mukaan. Esimerkiksi lounaisella me-
rialueella haurujen joukossa yleinen sinisimpukka 
(Mytilus trossulus) puuttuu itäiseltä Suomenlahdelta al-
haisen suolapitoisuuden takia. Vähäsuolaisissa vesissä 
haurujen joukossa voi kasvaa vesisammalia (mm. isonä-
kinsammal Fontinalis antipyretica) (Snoeijs-Leijonmalm 
ym. 2017).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kalliorantojen 
pinnasta pohjaan vaihtuvissa levävyöhykkeissä haurut 
sijoittuvat yleensä matalien vesien viherlevävyöhyk-
keen ja syvien vesien punalevävyöhykkeen väliin, osit-
tain molempiin vyöhykkeisiin sekoittuen. Rannikko-
vesien samenemisen seurauksena levävyöhykkeet ovat 
enenevässä määrin päällekkäisiä, ja sekayhteisöt ovat 
tavallisia. Haurujen rinnalla esiintyy eri peittävyyksillä 
rihmamaisten viherlevien lisäksi myös punaleviä, kuten 
haarukkalevää (Furcellaria lumbricalis), helmileviä (Cera-
mium spp.), töpöpunaröyhelöä (Coccotylus truncatus) ja 
sarvipunaliuskaa (Phyllophora pseudoceranoides). Suojai-
silla paikoilla sekapohjilla pieniin kiviin kiinnittyneet 
tai irti repeytyneet haurut saattavat jatkaa kasvuaan 
ja muodostaa yhteisöjä vesikasvien kanssa. Irtonaisen 
haurun luonnehtimat pohjat kuvataan omana luonto-
tyyppinään.

Biomassaan perustuvassa luokittelussa kookkaat 
haurut määrittävät luontotyypin lähes poikkeuksetta, 
vaikka eliöyhteisö olisikin monilajinen.
Esiintyminen: Suomen rannikolla haurujen levinnei-
syys ulottuu Merenkurkusta itäiselle Suomenlahdelle, 
aina itärajalle saakka (Velmu-aineisto 2017). Saaristome-
ren sisäosista haurut ovat lähes hävinneet. Aivan viime 
vuosina haurukasvustot ovat vahvistuneet ainakin tila-
päisesti osassa Suomen rannikkoa. Muualla Itämerellä 
luontotyyppi on ollut yleinen Kattegatista pohjoiselle 
Itämerelle asti. Haurukasvustot ovat heikentyneet Suo-
men rannikon lisäksi myös Puolan, Latvian ja Liettuan 
rannikoilla.
Uhanalaistumisen syyt: Veden samentuminen ja rih-
malevien runsastuminen (Vre 3), vesiliikenne (Vl 1).
Uhkatekijät: Veden samentuminen ja rihmalevien 
runsastuminen (Vre 3), jäätalvien lyheneminen ja siitä 
seuraava rihmalevien kilpailuetu, myös suolapitoisuu-

Isokrunni, Selkämeri. Kuva: Heidi Arponen, Metsähallitus
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den aleneminen (Im 2), vesiliikenne (Vl 1), öljyonnetto-
muudet (Kh 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan 
romahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävin-
neet. Tähän johtaisi valtalajien eli haurujen häviämi-
nen tai väheneminen siten, etteivät pohjat enää mis-
sään luokitu haurupohjiksi. Luontotyypin muutoksia 
tarkasteltiin epäsuorasti näkösyvyysaineistoilla. Jos 
rehevöityminen edelleen kiihtyy ja näkösyvyydet 
heikkenevät siinä määrin, etteivät haurut enää pysty 
muodostamaan yhtenäisiä kasvustoja, luontotyyppi 
katsotaan romahtaneeksi. Laadunmuutostarkastelus-
sa näkösyvyyden romahtamisarvona käytettiin 2,7 
metriä. Haurupohjia tarkasteltiin myös vesipuitedi-
rektiivin mukaisesti seurattavalla havaintomuuttujal-
la rakkolevän alakasvuraja, jonka muutoksista laskettiin 
edelleen ekologisen laatusuhteen muutoksia (Aroviita 
ym. 2012). Tässä tarkastelussa romahtamisarvo ase-
tettiin ekologisen tilaluokan ”huono” ylärajalle, jossa 
ekologisen laatusuhteen arvot vaihtelevat alueittain 
0,2–0,35. Tämä vastaa suurin piirtein 1–2 metrin ala-
kasvurajan syvyyttä.
Arvioinnin perusteet: Hauruyhteisöt arvioitiin erittäin 
uhanalaisiksi (EN) viimeisen 50 vuoden aikana tapah-
tuneiden, rehevöitymiseen liittyvien bioottisten muu-
tosten vuoksi (D1) ja myös tulevan 50 vuoden aikana 
ennustetun määrän vähenemisen vuoksi (A2a).

Hauruyhteisöille suotuisien pohjien määrän arvi-
oidaan vähentyneen noin 40 % viimeisen 50 vuoden 
aikana ja noin 60 % pidemmällä 100 vuoden tarkastelu-
jaksolla (A1 & A3: VU). Tähän on syynä näkösyvyyden 
heikkeneminen ja nopeakasvuisten yksivuotisten rih-
malevien lisääntyminen. Rihmalevät kasvavat paljailla 
kovilla pinnoilla estäen haurujen leviämisen alueille. 
Ne voivat myös asettua kasvamaan haurujen pinnoil-
le tukahduttaen vanhat kasvustot. Vähenemistarkas-
telussa käytettiin aineistona mallinnettuja karttoja 
rakkohaurulle suotuisien alueiden esiintymisestä eri 

ajankohtina ottaen huomioon historialliset näkösy-
vyysmuutokset (vrt. Fleming-Lehtinen ja Laamanen 
2012). Tarkastelussa otettiin huomioon myös eks- 
ponoituneisuuden vaihtelu sekä suolaisuus, mutta ei 
pohjan substraattia, joten vähenemisarviot ovat varsin 
karkeita. Tulevaisuuden määrämuutoksiin vaikuttaa 
etenkin ilmastonmuutos ja siihen liittyen ennustetut 
suolapitoisuuden lasku sekä eteläisten ja lounaisten 
rannikkovesien näkösyvyyden heikkeneminen (Jons-
son ym. 2018). Jonssonin ym. (2018) ennusteet rakko-
haurun esiintymismuutoksesta vastaavat arviolta yli 
70 %:n vähenemää tulevan 50 vuoden aikana (A2a: EN, 
vaihteluväli VU–CR). 

Hauruyhteisöt ovat edelleen varsin yleinen ja runsas 
luontotyyppi (Velmu-aineisto 2017) ja niiden levinnei-
syys- ja esiintymisalueen koko sekä esiintymispaikko-
jen määrä ylittävät B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC). 

Abioottisten muutosten tarkastelu em. näkösy-
vyysaineistojen perusteella johtaa A-kriteerin kanssa 
samaa suuruusluokkaa oleviin muutosarvioihin C-kri-
teerissä eli muutoksen suhteellisen vakavuuden arvi-
oidaan olevan noin 40 % lähimmän 50 vuoden aikana 
ja noin 60 % 100 vuoden tarkastelujaksolla (C1 & C3: 
VU). Tarkastelussa käytettiin näkösyvyysmuuttujan 
romahdusarvona 2,7 m, koska Velmu-aineiston perus-
teella luontotyyppiä esiintyy hyvin vähän vedessä, 
jossa Secchi-syvyys on alle 2,7 m. Edellä mainittujen 
suolapitoisuus- ja näkösyvyysennusteiden (Meier ym. 
2012; Jonsson ym. 2018) perusteella voisi olla mahdol-
lista arvioida abioottisten laatumuutosten suhteellista 
vakavuutta myös tulevaisuudessa. Tulevaisuuden en-
nusteet ovat kuitenkin epävarmoja, minkä lisäksi laatu-
muutoksen tarkempi laskutapa puuttuu, joten tulevai-
suuden abioottiset muutokset katsottiin puutteellisesti 
tunnetuiksi (C2a: DD). 

Bioottisten muutosten tarkastelussa hyödynnettiin 
vesipuitedirektiivin indikaattoria rakkohaurun alakasvu-
raja. Tämän muuttujan perusteella bioottisten muutos-
ten suhteelliseksi vakavuudeksi arvioitiin 48 % viimei-
sen 50 vuoden aikana (D1) ja 65 % 1900-luvun alkuun 
verrattuna (D3: VU). Hauruyhteisöjen on kuitenkin to-
dettu rehevöitymiskehityksen myötä ainakin paikoin 
harventuneen jo ennen kuin alakasvurajan syvyys 
nousee. Tästä syystä luontotyyppi arvioitiin D1-kritee-
rin perusteella erittäin uhanalaiseksi (EN, vaihteluväli 
VU–EN), vaikka käytettyyn muuttujaan perustuva las-
kennallinen muutosarvio 48 % vastaisi luokkaa vaaran-
tunut (VU, EN:n alaraja 50 %). Tulevaisuuden bioottiset 
muutokset katsottiin puutteellisesti tunnetuiksi (D2a: 
DD).
Luokkamuutoksen syyt: Tiedon kasvu, menetelmän 
muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Rehevöitymiskehityksen 
jatkuessa luontotyypin tilan odotetaan heikkenevän 
edelleen keskeisillä esiintymisalueilla.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin riutat (1170) tai ul-
kosaariston luotojen ja saarien vedenalaiset osat (1620).
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
Itämeren kalliopohjat.

Haurupohjat

Ahvenanmaan tiedot 
puutteelliset

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)
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I1.02

Punaleväpohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN A1 –
Etelä-Suomi EN A1 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä kasvillisuuden peittä-
vyys on vähintään 10 % ja punalevien osuus kasvilli-
suudesta on vähintään 50 %.

Punalevävyöhyke sijaitsee hauruyhteisöjen alapuo-
lella, yleensä 2–10 metrin syvyydessä Selkämeren, Saa-
ristomeren ja läntisen Suomenlahden kovilla pohjilla 
(Kostamo 2008). Yleisimmät punalevälajit yhteisöissä 
ovat haarukkalevä (Furcellaria lumbricalis), punahelmi-
levä (Ceramium tenuicorne), töpöpunaröyhelö (Coccoty-
lus truncatus) ja sarvipunaliuska (Phyllophora pseudoce-
ranoides). Myös luulevät (Polysiphonia spp.) ovat yleisiä. 
Punaleväyhteisöt ovat usein monimuotoisia ja punale-
vien lisäksi yhteisöistä löytyy myös ruskoleviä, kuten 
hauruja (Fucus spp.) ja pohjankivisutia (Battersia arctica) 
sekä sinisimpukoita (Mytilus trossulus) ja merirokkoa 
(Amphibalanus improvisus). Monivuotisen haarukkalevän 
pinnoilla voi kasvaa rihmamaisia päällysleviä, kuten 
punahelmilevää, lettiruskohahtua (Pylaiella littoralis), 
litupilvilevää (Ectocarpus siliculosus) ja viherahdinpar-
taa (Cladophora glomerata) (Velmu-aineisto 2017). Suomen 
rannikon vähäsuolaiset vedet ovat monille punaleville 
levinneisyysalueen äärirajoilla, eikä seksuaalista lisään-
tymistä juuri esiinny (Kostamo 2008).

Punalevistä kookkain, haarukkalevä, kasvaa yleensä 
3–8 metrin syvyydessä, mutta kirkkaissa vesissä sitä 
saattaa löytää jopa 15 metrin syvyydestä. Sameiden 
vesien kasvustot voivat muodostua jo yhden metrin 
syvyyteen, mikäli jäiden kulutus ei irrota sekovarsia. 
(Kostamo 2008)

Kasvualustastaan irti repeytyneet haarukkalevät 
saattavat kulkeutua matalille hiekkapohjille ja muo-
dostaa irtolevämattoja töpöpunaröyhelön ja haurujen 
kanssa. Nämä irtonaiset leväyhteisöt ovat yleisimpiä 
eteläisellä Itämerellä, missä niiden katsotaan muodos-
tavan oman luontotyyppinsä muuten paljailla hiekka- ja 
liejupohjilla. (Martin ym. 1996; Kersen ym. 2009)

Sekä haarukkalevä että töpöpunaröyhelö voivat kas-
vaa myös hiekkapohjilla kiinnittyneinä pieniin kiviin 
tai simpukoihin (Velmu-aineisto 2017). Kasvualustas-
ta riippumatta punaleväyhteisöt sekä punalevien ja 
haurujen muodostamat sekayhteisöt toimivat silakan 
(Clupea harengus membras) kutualustana avoimilla kal-
liorannoilla.

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.A1C2, AA.A1C3, AA.I1C2, AA.I1C3, AA.M1C2 ja 
AA.M1C3: Itämeren valoisat kallio- ja kivipohjat sekä 
karkeat ja sekapohjat, joissa vallitseva kasvillisuus muo-
dostuu punalevistä. Luontotyyppi sisältää myös rih-
mamaisten punalevien hallitsemat osat HELCOM HUB 
-luokista AA.A1C5, AA.I1C5 ja AA.M1C5: Itämeren valoi-
sat kallio- ja kivipohjat sekä karkeat ja sekapohjat, joissa 
monivuotisen kasvillisuuden osuus on vähintään 10 % ja 
kasvillisuutta hallitsevat monivuotiset rihmamaiset levät.

Maantieteellinen vaihtelu: Lähes kaikki Suomen ran-
nikon punalevät ovat mereistä alkuperää. Runsaimmat 
ja monilajisimmat punaleväyhteisöt löytyvät Selkäme-
ren, Saaristomeren ja läntisen Suomenlahden ulkosaa-
ristoista, missä vedet ovat kirkkaita ja suolapitoisuudet 
riittävän korkeita.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Suomen ranni-
kolla punaleväpohjat rajoittuvat usein joko haurupoh-
jiin tai syvemmällä sinisimpukoiden tai monivuotisten 
rihmalevien luonnehtimiin pohjiin, joissa valtalajina on 
pohjankivisuti. Siirtyminen luontotyypistä toiseen on 
usein vaiheittaista, eikä selviä rajoja voida määrittää. 
Punaleväyhteisöt ovat usein syvimmällä esiintyviä le-
vävaltaisia eliöyhteisöjä.
Esiintyminen: Punaleväpohjia esiintyy lähes koko Itä-
meren alueella. Ruutukartan havainnot ovat punale-
väyhteisöjä, jotka sijaitsevat syvemmällä kuin 5 metriä 
(Velmu-aineisto 2017). Syvyysrajaa käytettiin matalan 
veden punahelmileväkasvustojen erottamiseksi syvän 
veden punaleväpohjista, joiden levinneisyys ulottuu 
Merenkurkusta Porvooseen. Matalan veden punahel-
milevää tavataan myös Perämerellä.
Uhanalaistumisen syyt: Veden samentuminen, rih-
malevien runsastuminen ja pohjien liettyminen (Vre 3).
Uhkatekijät: Veden samentuminen, rihmalevien run-
sastuminen ja pohjien liettyminen (Vre 3), suolapitoi-
suuden aleneminen (Im 2).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajien eli punalevien häviäminen tai 
väheneminen siten, etteivät pohjat enää missään luoki-
tu punaleväpohjiksi. Punaleväpohjia tarkasteltiin myös 
havaintomuuttujalla punaleväyhteisöjen esiintymissyvyys 
(Suomen merenhoidon seurantakäsikirja 2014), jonka 
muutoksista laskettiin edelleen ekologisen laatusuhteen 
muutoksia. Tässä tarkastelussa romahtamisarvo ase-
tettiin ekologisen tilaluokan ”huono” ylärajalle, jossa 
ekologisen laatusuhteen arvot vaihtelevat alueittain 
0,21–0,35 (Ruuskanen 2014). Tämä vastaa suurin piirtein 
2,6–6 metrin alakasvurajan syvyyttä.

Punaleväpohjat

Ahvenanmaan tiedot 
puutteelliset

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)
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Arvioinnin perusteet: Punaleväyhteisöt arvioitiin erit-
täin uhanalaisiksi (EN) viimeisen 50 vuoden aikana ta-
pahtuneen määrän vähenemisen vuoksi (A1).

Punaleväyhteisöille suotuisien pohjien määrän arvi-
oidaan vähentyneen koko rannikkoalueella keskimää-
rin 50–70 % viimeisen 50 vuoden aikana ja noin 55–75 
% pidemmällä 100 vuoden tarkastelujaksolla (A1: EN 
ja A3: VU). Tähän ovat syynä sekä nopeakasvuisten 
rihmamaisten levien yleistyminen että näkösyvyyden 
väheneminen. Aineistona käytettiin mallinnettuja 
karttoja punaleville suotuisien alueiden esiintymises-
tä eri ajankohtina ottaen huomioon historialliset nä-
kösyvyysmuutokset (vrt. Fleming-Lehtinen ja Laama-
nen 2012). Tarkastelu otti huomioon myös eksposition 
vaihtelun sekä suolaisuuden, mutta ei pohjan subst-
raattia, joten vähenemisarviot ovat varsin karkeita. 
Saaristomerellä vuosina 1994–2008 tehdyt havainnot 
punaleväyhteisöjen tilasta antavat viitteitä jopa edellä 
arvioitua voimakkaammasta vähenemisestä (Vahteri, 
julkaisematon aineisto). Tulevaisuuden määrämuu-
toksia voitaisiin periaatteessa arvioida ennustetuista 
suolapitoisuus- ja näkösyvyysmuutoksista (esim. Meier 
ym. 2012; Jonsson ym. 2018), mutta ennusteet ovat epä-
varmoja ja mallinnustulokset toistaiseksi puuttuvat, 
joten kriteerin A2a sopivimmaksi luokaksi katsottiin 
puutteellisesti tunnettu (DD).

Punaleväyhteisöt ovat edelleen varsin yleinen ja run-
sas luontotyyppi ja niiden levinneisyys- ja esiintymis-
alueen koko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät 
B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC).

Bioottisten muutosten tarkastelussa hyödynnettiin 
havaintomuuttujaa punaleväyhteisöjen esiintymissyvyys. 
Tämän muuttujan perusteella bioottisten muutosten 
suhteelliseksi vakavuudeksi arvioitiin 30–50 % viimei-
sen 50 vuoden aikana (D1: VU) ja 50–70 % 1900-luvun 
alkuun verrattuna (D3: VU). Rehevöitymisen myötä ve-
det ovat samentuneet, mikä vähentää valoa vaativien 
punalevienkin potentiaalista kasvupinta-alaa. Samoin 
lisääntynyt pohjaan vajoavan orgaanisen materiaalin 
kertyminen liettää kalliopintoja ja vaikeuttaa punale-
vien asettumista uusille alueille. Tulevaisuuden bioot-
tiset muutokset katsottiin puutteellisesti tunnetuiksi 
(D2a: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Rehevöitymiskehityksen 
jatkuessa luontotyypin tilan odotetaan heikkenevän 
edelleen keskeisillä esiintymisalueilla.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin riutat (1170) tai ul-
kosaariston luotojen ja saarien vedenalaiset osat (1620).
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
Itämeren kalliopohjat.

Söderbadan, läntinen Suomenlahti. Kuva: Olli Mustonen, Metsähallitus
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I1.03

Monivuotisten rihmalevien 
luonnehtimat pohjat

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa LC ?
Etelä-Suomi LC ?
Pohjois-Suomi

Itäkarit, itäinen Suomenlahti. Kuva: Ari O. Laine, 
Metsähallitus

Luonnehdinta: Luontotyypissä monivuotisen kasvilli-
suuden peittävyys on vähintään 10 % ja monivuotisten 
rihmalevien osuus kasvillisuudesta on vähintään 50 % 
(HELCOM 2013b). Tässä luokittelussa luontotyyppi si-
sältää vain monivuotisten viher- ja ruskolevien luon-
nehtimat yhteisöt.

Monivuotisten rihmalevien luonnehtimat yhteisöt 
ovat usein monilajisia, ja alueelliset erot ovat suuria. 
Luontotyyppi on jaettu kolmeen alatyyppiin, joissa 
vallitsevat lajit ovat pohjankivisuti (Battersia arctica), 
meriahdinparta (Cladophora rupestris) ja kasvualustaan 
kiinnittynyt ahdinpallero (Aegagropila linnaei).

Monivuotiset rihmalevät kasvavat kiinnittyneinä 
koviin alustoihin, yleensä kallioon tai lohkareisiin. 
Suotuisissa oloissa pienemmätkin kivet voivat toimia 
kasvualustoina. Suomen rannikon yleisimmät mereistä 
alkuperää olevat monivuotiset rihmalevät, pohjankivi-
suti ja meriahdinparta, löytyvät lähes koko Itämeren 
alueelta 3,5–5 ‰ suolapitoisuudesta. Molemmat lajit 
suosivat suhteellisen kirkkaita (näkösyvyys min. 5 m), 
syviä vesiä ja avoimia rantoja. Yleisimmin pohjanki-
visudin ja meriahdinparran kasvustoja sijaitsee hau-
ru- ja punaleväkasvustojen väleissä, mutta varsinkin 
matala- ja harvakasvuinen pohjankivisuti hallitsee kas-
viyhteisöjä usein vasta haurukasvustoja syvemmällä 

(Bergström ja Bergström 1999). Ahdinpallero puolestaan 
on alun perin makean veden laji ja viihtyy kahta muuta 
lajia vähäsuolaisemmassakin vedessä ja sameammissa 
oloissa. Perämerellä kasvualustaan kiinnittyneet ah-
dinpallerot voivat hallita kasviyhteisöjä jopa 10 metrin 
syvyyteen, mikäli olot ovat muuten suotuisat.

Monivuotiset rihmalevät tarjoavat suojaa ja ravin-
toa monille selkärangattomille eläimille ja hyönteisten 
toukille sekä yksinään että osana monilajisia sekayh-
teisöjä. Esimerkiksi meriahdinpartakasvustoissa on 
havaittu suuria määriä siiroja (Idotea spp., Jaera spp.), 
katkoja (Gammarus spp.), simpukoita (Mytilus trossulus, 
Cerastoderma glaucum) ja surviaissääskien toukkia (Chi-
ronomidae) (Saarinen 2015), ahdinpallerokasvustoista 
puolestaan katkoja ja laiduntavia kotiloita (Hydrobiidae, 
Theodoxus fluviatilis) (Korpinen ym. 2010; Snoeijs-Leijon-
malm ym. 2017). Syvemmällä niukkalajisissa pohjan-
kivisutiyhteisöissä yleisimmät selkärangattomat ovat 
sinisimpukka (M. trossulus) ja merirokko (Amphibalanus 
improvisus) (Velmu-aineisto 2017).

Pohjankivisuti kasvaa karkeina, muutaman sentin 
mittaisina tupsuina kalliorantojen syvemmissä osissa. 
Se viihtyy parhaiten ulkosaariston avoimilla rannoilla, 
8–12 metrin syvyydessä. Mereisenä lajina pohjankivisu-
din levinneisyys rajoittuu Merenkurkun ja itäisen Suo-
menlahden väliselle rannikkoalueelle. Pienen kokonsa 
vuoksi pohjankivisuti harvoin hallitsee eliöyhteisöään, 
mutta muun lajiston puuttuessa sekin voi muodostaa 
monivuotisten rihmalevien luonnehtiman luontotyypin 
(Guiry 2017; Koistinen 2017a). 

Pohjankivisudin tavoin myös meriahdinparta viih-
tyy parhaiten ulkosaariston kalliorannoilla, missä se 
yleensä kasvaa laikkuina haurujen seassa. Meriahdin-
parta kasvaa 3–10 cm:n mittaisina karkeina tupsuina 
usein monilajisissa yhteisöissä haurujen lisäksi myös 
punalevien ja sinisimpukoiden kanssa. Luontotyyppiä 
muodostavina tiheyksinä meriahdinpartaa löytyy Ah-
venanmaalta ja itäiseltä Suomenlahdelta, hauruvyöhyk-
keen alapuolelta. Itäisellä Suomenlahdella meriahdin-
partapohjat ovat tärkeä silakan kutualusta.

Ahdinpallero kasvaa kahdessa eri muodossa: puolen 
sentin mittaisena turkkina koviin pintoihin kiinnitty-
neenä tai irti repeytyneestä rihmastosta aaltojen pyö-
rittäminä palloina. Molemmat muodot ovat monivuo-
tisia, mutta tähän luontotyyppiin sisältyy vain kiinni 
kasvava ahdinpalleromuoto (pallomainen muoto: I3.03). 
Lajina ahdinpalleroa esiintyy koko rannikon mitalta 
pinnasta aina 8 metrin syvyyteen asti, mutta luonto-
tyypin muodostumisen edellyttämät peittävyydet löy-
tyvät ainoastaan Perämereltä, missä muu levälajisto 
on niukempi. Sielläkin ahdinpallero muodostaa usein 
sekayhteisöjä, joissa seuralaislajeina ovat ahdinparrat 
(Cladophora fracta, C. glomerata), leveävyörihma (Ulothrix 
zonata), tupsunauhat (Batrachospermum spp.) ja piilevät 
(Bacillariophyta) (Leinikki ja Ounasvirta 1995; Yliniva 
ja Keskinen 2010; Kurikka 2016; Essi Keskinen, suull. 
tiedonanto 2017).

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.A1C5 ja AA.M1C5: Itämeren valoisat kallio-, kivi- 
ja sekapohjat, joissa vallitseva kasvillisuus muodos-
tuu monivuotisista rihmalevistä. Poikkeuksena ovat 
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syvemmällä kuin 5 metriä sijaitsevat monivuotisten 
rihmamaisten punalevien vallitsemat pohjat, jotka on 
sisällytetty punaleväpohjiin.
Maantieteellinen vaihtelu: Luontotyyppi vaihtelee 
hallitsevan lajin osalta rannikon eri osissa ja syvyyden 
mukaan. Meriahdinparta muodostaa peittäviä yhteisöjä 
ainoastaan itäisellä Suomenlahdella, ahdinpallero puo-
lestaan Perämerellä. Pohjankivisuti muodostaa luonto-
tyypin läntisellä Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Sel-
kämerellä, mutta vasta hauruvyöhykkeen alapuolella. 
(Bergström ja Bergström 1999; Yliniva ja Keskinen 2010; 
Velmu-aineisto 2017)
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
esiintyy usein laikuittaisesti hauru- ja punaleväpoh-
jien, yksivuotisten rihmalevien luonnehtimien pohjien 
ja sinisimpukkapohjien kanssa. Erot ympäröiviin luon-
totyyppeihin ovat harvoin selvärajaisia. 
Esiintyminen: Luontotyyppiä tavataan koko ranni-
kolla. Luontotyyppiä muodostavan pohjankivisudin 
levinneisyys rajoittuu Merenkurkun ja itäisen Suo-
menlahden väliselle rannikkoalueelle. Meriahdinpar-
ran pääesiintymisalueita ovat itäinen Suomenlahti ja 
Ahvenanmaa. Ahdinpallerovaltaisia pohjia esiintyy 
Perämerellä.

Esiintymiskartta perustuu pääosin Velmu-aineiston 
(2017) sukellushavaintoihin eli se ei ole alueellisesti kat-
tava. Ahvenanmaan tiedot puuttuvat kartasta.
Uhkatekijät: –
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajien eli monivuotisten rihmalevien 
häviäminen tai väheneminen siten, etteivät pohjat enää 
missään luokitu täksi luontotyypiksi.
Arvioinnin perusteet: Monivuotisten rihmalevien 
luonnehtimat pohjat arvioitiin säilyväksi (LC) luonto-
tyypiksi (A1–A3, B1–B3). 

Luontotyypin mahdollisista määrämuutoksista ei ole 
aineistoja, mutta asiantuntija-arviona oletettiin, ettei sen 
määrä todennäköisesti ole kovin merkittävästi muuttu-
nut tai muutu tulevan 50 vuoden ajanjaksolla (A1–A3: 
LC). Luontotyypin meriahdinparta- tai pohjankivisuti-

valtaiset esiintymät painottuvat ulkosaaristoon ja ah-
dinpallerovaltaiset Perämerelle, joten ainakaan luonto-
tyypin nykyiset painopistealueet eivät ole voimakkaalle 
rehevöitymiselle altistuneita alueita. Pohjankivisudin 
oletetaan vähentyneen jonkin verran viimeisen 60 vuo-
den aikana, mutta lajin yleisyys vaihtelee runsaasti vuo-
sien välillä, eikä riittävää seuranta-aineistoa luotettavan 
johtopäätöksen taustaksi ole (Kiirikki 1996).

Luontotyypin laaja levinneisyysalue ulottuu Perä-
mereltä itäiselle Suomenlahdelle, ja myös esiintymis-
ruutuja on runsaasti (B1–B2: LC) (Velmu-aineisto 2017). 
Luontotyyppi on säilyvä myös B3-kriteerin perusteella.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin riutat (1170) tai ul-
kosaariston luotojen ja saarien vedenalaiset osat (1620).
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
Itämeren kalliopohjat.

I1.04

Vesisammalpohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi

Monivuotisten rihmalevien 
luonnehtimat pohjat

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)

Vähähuituri, Perämeri. Kuva: Jalmari Laurila, Metsähallitus 

Luonnehdinta: Luontotyypissä kasvillisuuden peittä-
vyys on vähintään 10 % ja vesisammalten osuus kasvil-
lisuudesta on vähintään 50 %.

Suurin osa rannikon vesisammalista on alun perin 
makeista vesistä murtoveteen sopeutuneita lajeja ja kuu-
luu näkinsammalten sukuun (Fontinalis spp.). Näkin-
sammalten lisäksi yleisiä lajeja ovat vellamonsammal 
(Fissidens fontanus) ja ahdinsammal (Rhynchostegium 
riparioides). Harvinaisempia sukuja vesisammalten jou-
kossa ovat sirppisammalet (Drepanocladus/Sarmentyp-
num spp.). 

Vesisammalet kasvavat avoimilla paikoilla koviin 
pintoihin kiinnittyneinä yleensä 3–6 metrin syvyydes-
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sä. Niiden kasvusyvyyttä rajoittaa valon ulottuminen 
pohjaan. Matalissa vesissä jäät usein kuluttavat vesi-
sammalet pois pinnoilta ja kasvustot uusiutuvat vuo-
sittain. Vesisammalet leviävät itiöiden välityksellä, 
kiinnittyvät kasvupintaan ritsoideilla ja suodattavat 
ravinteensa suoraan vedestä.

Vesisammalet muodostavat monilajisia yhteisöjä, 
joissa esimerkiksi vellamonsammal kasvaa ahdinsam-
malkasvuston keskellä yksittäisinä laikkuina. Näkin-
sammalista yleisin, isonäkinsammal (Fontinalis antipy-
retica), viihtyy myös muiden vesisammalien joukossa, 
mutta kasvaa yleensä kookkaina yksittäisinä töyhtöinä 
lisäten kasvuston biomassaa merkittävästi. Vesisam-
mallajisto monipuolistuu siirryttäessä avomereltä joki-
suistoihin ja makeampaan veteen. 

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.A1D, AA.I1D ja AA.M1D: Itämeren valoisat kallio- ja 
kivipohjat sekä karkeat ja sekapohjat, joissa monivuoti-
sen kasvillisuuden osuus on vähintään 10 % ja kasvilli-
suutta hallitsevat vesisammalet.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyp-
pi esiintyy tyypillisesti laikkuina paljailla kivipohjilla 
tai muun pohjakasvillisuuden seassa. Luontotyyppiin 
riittävien peittävyyksien saavuttaminen monilajisissa 
yhteisöissä on harvinaista.
Esiintyminen: Luontotyypin esiintyminen keskittyy 
Pohjanlahden pohjoisosaan; Merenkurkkuun ja Pe-
rämerelle, missä suolapitoisuus on riittävän alhainen 
(Velmu-aineisto 2017). Vesisammalia esiintyy rannikon 
muissakin vähäsuolaisissa osissa, mutta peittävyydet 
riittävät harvoin luontotyypiksi määrittelyyn. 
Uhkatekijät: Rihmalevien runsastuminen ja pohjien 
liettyminen (Vre 2).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan romah-
taneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. Tähän 
johtaisi valtalajien eli vesisammalten häviäminen tai vä-
heneminen siten, etteivät pohjat enää missään luokitu ve-
sisammalpohjiksi. Laadunmuutostarkastelussa käytettiin 
näkösyvyydestä lasketun foottisen syvyyden romahdus-
arvona 3,5 m:ä, sillä tätä matalammassa vesisammalten 
esiintymistä rajoittaa jään aiheuttama kulutus.
Arvioinnin perusteet: Vesisammalyhteisöt arvioitiin 
säilyväksi luontotyypiksi (LC). Niiden määrän ei oleteta 
muuttuneen menneen 50 vuoden ajanjaksolla (A1: LC), 
eivätkä ne ole erityisen harvinaisia (B1–B3: LC). Lisäksi 
niiden levinneisyys painottuu Perämerelle, jossa abioot-
tiset muutokset ovat myös olleet varsin lieviä (C1: LC).

Vesisammalyhteisöjen pinta-alan ei oleteta vähenty-
neen merkittävästi 1960-luvulta, varsinkaan pohjoisilla 
painopistealueilla, joissa rihmalevien runsastuminen ja 
pohjien liettyminen ei ole ollut yhtä suuri ongelma kuin 
eteläisillä merialueilla (A1: LC). Pidemmän aikavälin 
määrämuutoksia ei pystytä arvioimaan (A3: DD). Ainoa 
pitkäaikaistutkimus (Pitkänen ym. 2013) ei viittaa vähe-
nemiseen, sillä sekä näkin- että sirppisammalhavainnot 
(Fontinalis spp., Sarmentypnum/Drepanocladus spp.) olivat 
lisääntyneet merkittävästi 1930–40-luvuilta 2000-luvul-
le Pohjanpitäjänlahdella. Myöskään tulevaisuuden mää-
rämuutoksia ei pystytä arvioimaan (A2a: DD).

Vesisammalyhteisöjen levinneisyysalue on yli 
100 000 km2 ja esiintymisruutujen vähimmäisarvio on 
33 Velmu-havaintojen perusteella arvioituna (Velmu-ai-
neisto 2017). Esiintymisruutujen kokonaismäärän katso-
taan ylittävän 55 ruudun raja-arvon, joten luontotyyppi 
on B-kriteerin perusteella säilyvä (B1–B3: LC).

Vaikka näkösyvyys ei ole tärkein vesisammalten 
esiintymiseen vaikuttava tekijä, on se ainoa, jonka 
avulla laadullisia muutoksia voidaan yrittää arvioida. 
Historialliset näkösyvyystiedot (Fleming-Lehtinen ja 
Laamanen 2012) osoittavat suhteelliselta vakavuudel-
taan varsin lieviä (15 %) muutoksia viimeisimmän 50 
vuoden aikana (C1: LC). Tarkastelussa käytettiin näkö-
syvyysmuuttujan romahdusarvona 3,5 metriä, sillä tä-
tä matalammassa vesisammalten esiintymistä rajoittaa 
jääeroosio. Tulevaisuudessa tapahtuvia tai pidemmällä 
ajanjaksolla menneisyydessä tapahtuneita laatumuu-
toksia ei pystytä arvioimaan (C2a & C3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Tiedon kasvu.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin riutat (1170) tai ul-
kosaariston luotojen ja saarien vedenalaiset osat (1620).
Vastuuluontotyyppi: Vesisammalpohjat on vastuuluon-
totyyppi.

I2

Kasvillisuuden luonnehtimat pehmeät 
pohjat

I2.01

Vesikuusipohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa DD A1–A3, D1–D3 –
Etelä-Suomi DD A1–A3, D1–D3 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä monivuotisen kasvil-
lisuuden peittävyys on vähintään 10 % ja vesikuusien 

Vesisammalpohjat

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)
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(Hippuris spp.) osuus kasvillisuudesta on vähintään 50 %. 
Luontotyypin vesikuusiin sisältyy kolme lajia, lampare-
vesikuusi (H. vulgaris), rannikkovesikuusi (H. lanceolata) 
ja uhanalainen nelilehtivesikuusi (H. tetraphylla). Näistä 
yleisin on lamparevesikuusi, mutta myös kahden muun 
lajin luonnehtimia vesikuusiyhteisöjä esiintyy. Vesikuu-
set muodostavat usein sekayhteisöjä muiden pintaan 
ulottuvien ja kokonaan vedenalaisten kasvien kanssa. 
Yleisimpiä seuralaislajeja ovat luikat (Eleocharis spp.), vi-
dat (Potamogeton spp., Stuckenia spp.), haurat (Zannichellia 
spp.) ja vesiäimäruoho (Subularia aquatica). Vesikuuset 
ovat monivuotisia, haarautumattomia kasveja, joiden ly-
hyet lehdet kasvavat jopa 60 cm:n mittaisiksi venyvien 
varsien ympärillä kiehkuroina.

Luontotyyppi esiintyy tyypillisesti suojaisten lahtien 
liejuisissa tai hiekkaisissa pohjukoissa erittäin matalas-
sa vedessä (alle 50 cm). Vesikuuset kasvavat joko koko-
naan veden alla tai nousevat latvaosiltaan veden pinnan 
päälle. Ne sietävät myös lyhyitä jaksoja kokonaan kui-
villa. Vesikuusikasvustoja voi löytää myös merenranta-
niittyjen lampareista. Vesikuuset hyötyvät sekä karjan 
että hanhien laidunnuksesta, joka estää kookkaampien 
kasvien tukahduttavan vaikutuksen.

Luontotyyppi sisältyy HELCOM HUB -luokkaan 
AA.H1A: Itämeren valoisat liejupohjat, joilla vallitsee 
ilmaversoiskasvillisuus.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua. Suurin osa tunnetuista nelilehti- ja 
rannikkovesikuusiesiintymistä sijoittuu Perämerelle, 
mutta lamparevesikuusi on yleinen myös Suomenlah-
della (Lampinen ja Lahti 2016).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyp-
pi voi vaihettua pohjaeläinten tai muun kasvillisuu-
den vallitsemiksi pohjiksi. Yleisimpiä luontotyyppejä 
samanlaisissa elinympäristöissä ovat luikkavaltaiset 
pohjat ja ruovikot, mutta laidunnetuilla rannoilla voi 
olla myös matalan veden merenrantaniittyjä. Avovettä 
kohti siirryttäessä vedenalaiset putkilokasvit voivat 
nousta vallitseviksi, sameassa vedessä taas pohjaeläin-
yhteisöt. 

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Viime vuosien laajoista 
merikartoituksista huolimatta vesiraja-
vyöhykkeen kasvillisuus ja luontotyypit 
tunnetaan puutteellisesti. Vaikka vesi-
kuusten levinneisyys kattaakin koko 
Suomen rannikon, on luontotyypin le-
vinneisyys ja yleisyys todennäköisesti 
rajallisempi. Harvat tunnetut esiintymät 
sijaitsevat Pohjanlahdella ja Perämerellä, 

ja maan kohoamisen myötä näiltä alueilta löytyy eniten 
luontotyypille soveltuvia elinympäristöjä.
Uhkatekijät: Ruovikoituminen (Vre 3), rantalaidun-
nuksen loppuminen (Nu 2).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajien eli vesikuusten häviäminen tai 
väheneminen siten, etteivät pohjat enää missään luokitu 
vesikuusipohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Vesikuusipohjat arvioitiin 
puutteellisesti tunnetuksi (DD) luontotyypiksi (A1–
A3, D1–D3).

Vesikuusiyhteisöistä ei ole olemassa seuranta-ai-
neistoja. Kasviatlaksen lajihavaintokartat osoittavat 
vesikuusten selvää taantumista ainakin lounaisilla ja 
eteläisillä rannikkoalueilla (Lampinen ja Lahti 2017). 
Taantumisen taustalla on lajien heikko kilpailukyky 
yhdistettynä rehevöitymiseen ja rantalaidunnuksen 
loppumiseen liittyvään umpeenkasvuun, etenkin ruo-
vikoitumiseen. Lajihavaintojen väheneminen tarkoit-
taa oletettavasti myös vesikuusiyhteisöjen vähenemistä. 
Vähenemisen suuruusluokkaa ei kuitenkaan pystytä 
arvioimaan, joten luontotyyppi katsotaan menneen ja 
tulevan määrän vähenemisen perusteella puutteellisesti 
tunnetuksi (A1–A3: DD). 

Jos myös pienet, muutaman neliömetrin kasvustot 
luetaan vesikuusipohjiksi, on hyvin todennäköistä, että 
sekä levinneisyysalue että esiintymisruutujen määrä 
ylittävät B-kriteerin raja-arvot. Luontotyyppi on B-kri-
teerin perusteella säilyvä (B1–B3: LC).

Vesikuusi saattaa jopa hyötyä lievästä vesien rehevöi-
tymisestä (Luontoportti 2017). Rehevöitymisen ja ranta-
laidunnuksen loppumisen aiheuttama umpeenkasvu 
on kuitenkin aiheuttanut taantumista vesikuusien ta-
paisille heikoille kilpailijoille, mutta taantumisen voi-
makkuutta ei voida arvioida. Luontotyyppi katsotaan 
bioottisilta muutoksiltaan puutteellisesti tunnetuksi 
(D1–D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin rannikon laguunit 
(1150) ja merenrantaniityt (1630). Voi sisältyä luonnon-
suojelulain luontotyyppiin merenrantaniityt sekä vesi-
lain mukaan säilytettäviin enintään 10 ha:n suuruisiin 
fladoihin ja kluuvijärviin.

Rahja, Perämeri. Kuva: Manuel Deinhardt, Metsähallitus
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I2.02

Vitapohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä monivuotisen kasvilli-
suuden peittävyys on vähintään 10 % ja vitojen (Pota-
mogeton spp., Stuckenia spp.) osuus kasvillisuudesta on 
vähintään 50 %. Luontotyypin vitoihin sisältyy yhdeksän 
lajia: hapsivita (Stuckenia pectinata), merivita (S. filiformis), 
tuppivita (S. vaginata), ahvenvita (Potamogeton perfoliatus), 
heinävita (P. gramineus), otavita (P. friesii), hentovita (P. pu-
sillus), pikkuvita (P. berchtoldii) ja litteävita (P. compressus). 
Muita yleisiä lajeja luontotyypissä ovat ärviät (Myriophyl-
lum spp.), haurat (Zannichellia spp.) ja sätkimet (Ranunculus 
spp.). Toisinaan tavataan myös muita, harvinaisempia 
vitalajeja. (Pip 1987; Velmu-aineisto 2017)

Molempien vitasukujen lajeja esiintyy yleisesti sekä 
makeassa että merivedessä kaikkialla Euroopassa (Pip 
1987; Hämet-Ahti ym. 1998; GBIF Secretariat 2017a). Ylei-
simpiä vitalajeja Suomen rannikolla ovat hapsivita ja 
ahvenvita, joista suurin osa luontotyypin biomassasta 
muodostuu. Molemmat lajit viihtyvät monenlaisissa 
ympäristöoloissa, ja etenkin ahvenvita sietää hyvin re-
heviä ja samentuneitakin vesiä. Merivita viihtyy parem-
min avoimemmilla alueilla ja suolaisemmassa vedessä, 
kun taas heinävita ja pikkuvita suosivat vähäsuolaisem-
pia vesiä. Perämerellä sekä heinä- että merivita esiinty-
vät usein ulkosaariston sorapohjilla (Hansen ja Snickars 
2014; Velmu-aineisto 2017.) Laajan vitaryhmän sisältä 
löytyy myös lajeja, jotka ovat herkkiä rehevöitymiselle 
ja vesien samenemiselle. Pidempien sameavetisten kau-
sien myötä kaikki vitalajit häviävät kilpailussa rehevöi-
tymistä paremmin sietäville ryhmille, kuten ärviöille ja 
tankeakarvalehdelle (Ceratophyllum demersum).

Vitayhteisöjen lajikoostumus ja rakenne vaihtelevat 
ympäristöolojen mukaan. Avoimemmilla hiekkapoh-
jilla vallitsevat usein matalakasvuiset lajit ja yksilöt, 
jotka sekoittuvat hauroihin (Zannichellia spp.), hapsikoi-
hin (Ruppia spp.), mukulanäkinpartaan (Chara aspera), 
meriajokkaaseen (Zostera marina) ja merisykeröpartaan 
(Tolypella nidifica). Suojaisissa lahdissa vidat kasvavat 
kookkaammiksi ja niiden seurassa viihtyvät esimerkik-
si sätkimet (Ranunculus spp.), ärviät (Myriophyllum spp.) 
ja näkinpartaiset (Chara spp.).

Sekä yksi- että monilajiset putkilokasviyhteisöt tar-
joavat suojaa ja ravintoa monille selkärangattomille ja 
hyönteisille. Avoimemmilla paikoilla eläinyhteisö on 
nilviäisten ja äyriäisten vallitsemaa, kun taas suojai-
semmilla paikoilla hyönteisten toukat yleistyvät (Van 
Viersen 1983; Hansen 2010). Alustaan kiinnittyneitä 
pohjaeläimiä ei vitakasvustoissa juuri näy, mutta lai-
duntavat kotilot, hyönteisten toukat ja äyriäiset ovat 
tavallisia. Vitakasvustojen ylläpitämä eläinyhteisö on 
samankaltainen kuin haurojen ja hapsikoiden tukema 
eläinlajisto vastaavissa ympäristöoloissa (Hansen 2008).

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.H1B1, AA.I1B1 ja AA.J1B1: Itämeren valoisat lieju-, 
sora- ja hiekkapohjat, joilla vallitseva kasvillisuus muo-
dostuu vidoista.
Maantieteellinen vaihtelu: Hapsividan vallitseva rooli 
heikkenee Perämerellä ja sen rinnalle nousevat heinä- ja 
hentovidat (Hultén ja Fries 1986; Velmu-aineisto 2017).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyp-
pi voi vallitsevien ympäristöolojen mukaan vaihettua 
muun kasvillisuuden tai pohjaeläinten vallitsemiksi 
pohjiksi. Rehevöitymisen lisääntyessä luontotyypissä 
yleistyvät sitä paremmin sietävät lajit, kuten ärviät ja 
lopulta tankeakarvalehti (Hansen ym. 2012; Hansen ja 
Snickars 2014).
Esiintyminen: Luontotyyppi on yleinen koko rannikol-
la (Velmu-aineisto 2017). Vallitseva laji saattaa vaihdella 
sekä ajallisesti että paikallisesti. Avoimemmilla paikoil-
la merivita on yleensä runsain, kun taas suojaisemmille 
alueille siirryttäessä hapsi- ja ahvenvita yleistyvät (Han-
sen ym. 2012). 
Uhkatekijät: Veden samentuminen (Vre 2), vesiliikenne 
(Vl 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajien eli vitojen häviäminen tai vä-
heneminen siten, etteivät pohjat enää missään luokitu 
vitapohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Vitapohjat arvioitiin säilyväksi 
(LC) luontotyypiksi (A1, A2a, B1–B3, C1, C2a).

Vitapohjista ei ole olemassa seuranta-aineistoja, 
mutta niiden määrän päätellään pysyneen vakaana 
tai lisääntyneen (A1: LC). Vidat muodostavat laajan 
ja monipuolisen ryhmän, jonka lajit sietävät erilaisia 
ympäristöoloja ja jossain määrin myös rehevöitymistä 
melko hyvin (Hansen 2012; Hansen ja Snickars 2014). 
Pidemmän aikavälin tarkastelussa niiden määrämuu-
tokset katsottiin puutteellisesti tunnetuiksi (A3: DD). 
Luontotyypin ei uskota vähenevän merkittävästi tule-
vaisuudessa (A2a: LC). Mahdolliset ennustetut suola-
pitoisuuden muutokset vaikuttaisivat mereisten lajien 
esiintymiseen, mutta vidat kestävät myös vähäsuolaista 

Vitapohjat

Ahvenanmaan tiedot 
puutteelliset

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)
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vettä, joten suolapitoisuuden aleneminen tuskin vähen-
täisi niiden määrää.

Levinneisyys- ja esiintymisalueen koot sekä esiin-
tymispaikkojen määrä ylittävät B-kriteerin raja-arvot. 
Luontotyyppi on B-kriteerin perusteella säilyvä (B1–B3: 
LC).

Veden ravinnepitoisuuden lisääntyminen ja samen-
tuminen on luultavasti edistänyt korkea- ja nopeakas-
vuisten vitalajien kilpailukykyä muihin putkilokasveihin 
verrattuna ja tämä kilpailuetu tulee todennäköisesti säi-
lymään lähitulevaisuudessa (C1 & C2a: LC). Voimakkaas-
ti rehevöityneillä alueilla vitakasvustot ovat kuitenkin 
voineet kärsiä rihmalevien liikakasvusta. Sekä vitojen 
päällä kasvavat rihmalevät että irtonaisina ajelehtivat 
levämatot voivat tukahduttaa vitakasvustoja (Berglund 
ym. 2003). On mahdollista, että vitayhteisöjen lajikoos-
tumus on muuttunut ja muuttuu rehevöitymisen, ruop-
pausten ja huviveneliikenteen myötä, mutta muutosten 
voimakkuutta ei pystytä arvioimaan (D1–D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin vedenalaiset hiek-
kasärkät (1110), rannikon laguunit (1150) ja laajat matalat 
lahdet (1160). Voi sisältyä vesilain mukaan säilytettäviin 
enintään 10 ha:n suuruisiin fladoihin ja kluuvijärviin.

I2.03

Sätkinpohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (NT–VU) A1 =
Etelä-Suomi NT (NT–VU) A1 =
Pohjois-Suomi

(R. baudotii), järvisätkin (R. schmalhausenii), pyörösätkin 
(R. circinatus) ja harvinainen hentosätkin (R. confervoi-
des). Muita yleisiä lajeja luontotyypissä ovat vidat (Stuc-
kenia spp., Potamogeton spp.), vesitähdet (Callitriche spp.), 
ärviät (Myriophyllum spp.), haurat (Zannichellia spp.) ja 
hapsikat (Ruppia spp.). (Van Vierssen 1983; Hansen ym. 
2012; Velmu-aineisto 2017)

Sätkimiä esiintyy yleisesti sekä makeassa että meri-
vedessä kaikkialla Euroopassa (Hämet-Ahti ym. 1998; 
Landsdown 2011). Verrattuna muihin putkilokasvien 
vallitsemiin luontotyyppeihin sätkimet viihtyvät par-
haiten erittäin suojaisissa liejupohjaisissa lahdissa 
(Munsterhjelm 1997; Lumbreras ym. 2009; Hansen ym. 
2012; Hansen ja Snickars 2014). Sätkinten suvussa me-
risätkin viihtyy muita lajeja suolaisemmassa vedessä. 
Hentosätkin saattaa dominoida sätkinpohjia lähinnä 
Perämerellä. Pyörösätkin on elinympäristövaatimuk-
siltaan lajeista kaikkein joustavin (Hansen ja Snickars 
2014; Velmu-aineisto 2017).

Sätkimet sietävät suhteellisen hyvin vesien samentu-
mista ja ravinteiden lisääntymistä, mutta näiden olojen 
pitkittyessä ne häviävät kilpailussa vidoille ja ärviöil-
le (Lumbreras ym. 2009; Landsdown 2011; Hansen ja 
Snickars 2014). Sekä yksi- että monilajiset putkilokas-
viyhteisöt tarjoavat suojaa ja ravintoa monille selkäran-
gattomille ja hyönteisille. Avoimemmilla paikoilla eläin-
yhteisö on nilviäisten ja äyriäisten vallitsemaa, kun taas 
suojaisemmilla paikoilla hyönteisten toukat yleistyvät 
(Van Viersen 1983; Hansen 2010). Alustaan kiinnittynei-
tä pohjaeläimiä ei sätkinkasvustoissa juuri näy, mutta 
laiduntavat kotilot, hyönteisten toukat ja äyriäiset ovat 
tavallisia. Sätkinkasvustojen ylläpitämä eläinyhteisö on 
samankaltainen kuin vitakasvustojen tukema eläinlajis-
to vastaavissa ympäristöoloissa (Hansen 2008).

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.H1B6, AA.I1B6 ja AA.J1B6: Itämeren valoisat lieju-, 
sora- ja hiekkapohjat, joilla vallitseva kasvillisuus muo-
dostuu sätkimistä (Ranunculus spp.).
Maantieteellinen vaihtelu: Yleisimpiä luontotyyppiä 
muodostavia sätkimiä ovat meri- ja järvisätkimet. Pe-
rämereltä pyörösätkin puuttuu kokonaan, mutta hen-
tosätkintä esiintyy muita merialueita yleisemmin (Vel-
mu-aineisto 2017).

Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyp-
pi voi vaihettua pohjaeläinten tai muun kasvillisuuden 
vallitsemiksi pohjiksi. Rehevöitymisen lisääntyessä 
luontotyypissä yleistyvät sitä paremmin sietävät lajit, 
kuten ärviät ja lopulta tankeakarvalehti (Ceratophyllum 
demersum) (Hansen ym. 2012; Hansen ja Snickars 2014).
Esiintyminen: Luontotyyppiä esiintyy siellä täällä koko 
rannikolla (Velmu-aineisto 2017). Vallitseva laji saattaa 
vaihdella sekä ajallisesti että paikallisesti. Sätkinpohjat 
ovat suhteellisen yleisiä, mutta luontotyyppi on taantu-
nut rehevöityneimmillä alueilla. 
Uhanalaistumisen syyt: Veden samentuminen (Vre 3), 
ruoppaukset (Vra 1), vesiliikenne (Vl 1).
Uhkatekijät: Veden samentuminen (Vre 3), ruoppauk-
set (Vra 1), vesiliikenne (Vl 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajien eli sätkinten häviäminen tai 

Maasarvi, Perämeren kansallispuisto. Kuva: Pekka 
Lehtonen, Metsähallitus

Luonnehdinta: Luontotyypissä monivuotisen kasvilli-
suuden peittävyys on vähintään 10 % ja sätkinten (Ra-
nunculus spp.) osuus kasvillisuudesta on vähintään 50 %. 
Luontotyypin sätkimiin sisältyy neljä lajia, merisätkin 
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väheneminen siten, etteivät pohjat enää missään luokitu 
sätkinpohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Sätkinpohjat arvioitiin silmällä-
pidettäväksi (NT) luontotyypiksi viimeisen 50 vuoden 
aikana tapahtuneen määrän vähenemisen vuoksi (A1).

Sopivia seuranta-aineistoja ei ole, mutta sätkinvaltais-
ten pohjien arvioidaan vähentyneen arviolta 20–30 % 
rehevöitymisen myötä, kun heikentyneet näkösyvyydet 
ovat kaventaneet potentiaalista kasvupinta-alaa (A1: NT, 
vaihteluväli NT–VU). Luontotyypin määrä on saattanut 
vähentyä myös ruoppausten ja vesiliikenteen vuoksi. Tu-
levaisuuden määrämuutoksia ei pystytä ennustamaan, 
eikä pidemmän aikavälin mahdollisia muutoksia arvi-
oimaan (A2a & A3: DD).

Sätkinvaltaisten pohjien levinneisyysalue ulottuu 
koko rannikkoalueelle ja esiintymisruutujen vähim-
mäisarvio on noin 40 Velmu-havaintojen perusteella 
arvioituna (Velmu-aineisto 2017). Esiintymisruutujen 
kokonaismäärän katsotaan ylittävän 55 ruudun raja-ar-
von, joten luontotyyppi on B-kriteerin perusteella säi-
lyvä (B1–B3: LC).

Heikentynyt näkösyvyys on huonontanut luontotyy-
pin abioottisia oloja, mikä todennäköisesti näkyy myös 
bioottisena laatumuutoksena. Rehevöitymistä sietävät 
lajit, kuten ärviät ja vidat, pärjäävät kilpailussa sätkimiä 
paremmin. Lisäksi sekä epifyyttisinä kasvavat rihmale-
vät että irtonaisina ajelehtivat levämatot voivat tukah-
duttaa sätkinkasvustoja (Berglund ym. 2003). Suurin osa 
sätkinyhteisöistä elää ainakin jossain määrin sulkeutu-
neilla merialueilla, joiden näkösyvyyskehityksestä ei ole 
seuranta-aineistoja. Tästä syystä laatumuutoksia on mah-
dotonta arvioida tarkemmin edes epäsuorasti ja luonto-
tyyppi katsotaan sekä abioottisilta että bioottisilta muu-
toksiltaan puutteellisesti tunnetuksi (C1–C3, D1–D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Rehevöitymiskehityksen 
jatkuessa luontotyypin tilan odotetaan heikkenevän 
edelleen keskeisillä esiintymisalueilla. Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin vedenalaiset hiek-
kasärkät (1110), rannikon laguunit (1150) ja laajat matalat 
lahdet (1160). Voi sisältyä vesilain mukaan säilytettäviin 
enintään 10 ha:n suuruisiin fladoihin ja kluuvijärviin.

I2.04

Haura- ja hapsikkapohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (NT–VU) A1 –
Etelä-Suomi NT (NT–VU) A1 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä monivuotisen kasvilli-
suuden peittävyys on vähintään 10 % ja haurojen (Zan-
nichellia spp.) ja/tai hapsikoiden (Ruppia spp.) osuus kas-
villisuudesta on vähintään 50 %. Luontotyypin lajeihin 
sisältyvät isohaura (Z. major), pikkuhaura (Z. palustris), 
merihapsikka (R. maritima) ja kiertohapsikka (R. spiralis). 
Muita yleisiä lajeja luontotyypissä ovat vidat (Stuckenia 
spp., Potamogeton spp.), meriajokas (Zostera marina) ja 
merisykeröparta (Tolypella nidifica).

Hauroja ja hapsikoita esiintyy yleisesti sekä makeassa 
että murtovedessä kaikkialla Euroopassa (Van Vierssen 
1982; 1983; Hämet-Ahti ym. 1998; GBIF Secretariat 2017b; 
2017c). Muihin putkilokasviyhteisöihin verrattuna hau-
rat ja hapsikat vallitsevat yleensä hieman avoimemmil-
la paikoilla ja hiekkaisemmilla pohjilla (Munsterhjelm 
1997; Hansen ja Snickars 2014). 

Haura- ja hapsikkayhteisöjen lajikoostumus ja raken-
ne vaihtelevat ympäristöolojen mukaan. Avoimemmilla 
hiekkapohjilla vallitsevat usein matalakasvuiset yksilöt, 
jotka sekoittuvat mukulanäkinpartaan (Chara aspera), 
merivitaan (Stuckenia filiformis) ja meriajokkaaseen. Suo-
jaisissa lahdissa haurat ja hapsikat kasvavat kookkaam-
miksi ja niiden seurassa viihtyvät esimerkiksi vidat ja 
vesitähdet (Callitriche spp.). Sekä yksi- että monilajiset 
putkilokasviyhteisöt tarjoavat suojaa ja ravintoa mo-
nille selkärangattomille ja hyönteisille. Avoimemmilla 
paikoilla eläinyhteisö on nilviäisten ja äyriäisten val-
litsemaa, kun taas suojaisemmilla paikoilla hyönteis-
ten toukat yleistyvät (Van Viersen 1983; Hansen 2010). 
Alustaan kiinnittyneitä pohjaeläimiä ei haura- ja hap-
sikkakasvustoissa juuri näy, mutta laiduntavat kotilot, 
hyönteisten toukat ja äyriäiset ovat tavallisia. Haura- ja 
hapsikkakasvustojen ylläpitämä eläinyhteisö on saman-
kaltainen kuin vitojen tukema eläinlajisto vastaavissa 
ympäristöoloissa (Hansen 2008).

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.H1B2, AA.I1B2, AA.J1B2 ja AA.M1B2: Itämeren va-
loisat lieju-, sora-, hiekka- ja sekapohjat, joilla vallitseva 
kasvillisuus muodostuu hauroista ja/tai hapsikoista. 
Maantieteellinen vaihtelu: Perämerellä esiintyy luon-
totyypin lajeista ainoastaan isohauraa. Rannikon muilla 
vesialueilla kaikki luontotyypin lajit ovat yleisiä (Vel-
mu-aineisto 2017).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
voi vaihettua pohjaeläinten tai muun kasvillisuuden 
vallitsemiksi pohjiksi. Rehevöitymisen lisääntyessä 
luontotyypissä yleistyvät sitä paremmin sietävät lajit, 
kuten vidat, ärviät ja lopulta tankeakarvalehti (Cerato-
phyllum demersum) (Hansen ym. 2012; Hansen ja Snickars 
2014).
Esiintyminen: Luontotyyppiä esiintyy yleisesti koko 
rannikon alueella, mutta Perämerellä se koostuu pel-
kästään isohaurasta (Velmu-aineisto 2017). Vallitseva 

Sätkinpohjat

Ahvenanmaan tiedot 
puutteelliset

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)
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laji saattaa vaihdella sekä ajallisesti että paikallisesti. 
Yleisesti ulkosaariston ja avoimempien alueiden kas-
vustoissa esiintyy sekä hauroja että hapsikoita, kun taas 
suojaisemmilla paikoilla pikkuhaura ja merihapsikka 
ovat runsaampia (Hansen ym. 2012). 
Uhanalaistumisen syyt: Veden samentuminen (Vre 3), 
vesiliikenne (Vl 1).
Uhkatekijät: Veden samentuminen (Vre 3), vesiliikenne 
(Vl 1).

Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajien eli haurojen ja hapsikoiden 
häviäminen tai väheneminen siten, etteivät pohjat enää 
missään luokitu haura- ja hapsikkapohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Haura- ja hapsikkapohjat arvioi-
tiin silmälläpidettäväksi (NT) luontotyypiksi viimeisen 
50 vuoden aikana tapahtuneen määrän vähenemisen 
vuoksi (A1).

Sopivia seuranta-aineistoja ei ole, mutta haura- ja 
hapsikkayhteisöjen arvioidaan vähentyneen todennä-
köisimmin noin 20–30 % rehevöitymisen myötä, kun 
heikentyneet näkösyvyydet ovat kaventaneet potenti-
aalista kasvupinta-alaa (A1: NT, vaihteluväli NT–VU ). 
Erityisesti isohaura on herkkä rehevöitymiselle ja ve-
sien samentumiselle ja sen arvioidaan taantuneen vii-
meisen 50 vuoden aikana (Van Viersen 1983; Pitkänen 
ym. 2013). Tulevaisuuden määrämuutoksia ei pystytä 
ennustamaan, eikä pidemmän aikavälin mahdollisia 
muutoksia arvioimaan (A2a & A3: DD).

Hapsikoiden levinneisyys rajoittuu Merenkurkkuun, 
mutta hauroja tavataan Perämerelle asti, joten luonto-
tyypin levinneisyys kattaa koko rannikon. Esiinty-
misruutuja on vähintään noin 100 Velmu-havaintojen 
perusteella arvioituna (Velmu-aineisto 2017). Luonto-
tyyppi on B-kriteerin perusteella säilyvä (B1–B3: LC).

Heikentynyt näkösyvyys on huonontanut luontotyy-
pin abioottisia oloja, mikä todennäköisesti näkyy myös 
bioottisena laatumuutoksena. Rehevöitymistä sietävät 

Skyttelskär, läntinen Suomenlahti. Kuva: Olli Mustonen, Metsähallitus
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lajit, kuten ärviät ja vidat, pärjäävät kilpailussa hauroja 
ja hapsikoita paremmin. Lisäksi epifyyttisinä kasvavat 
rihmalevät ja irtonaisina ajelehtivat levämatot voivat tu-
kahduttaa haura- ja hapsikkakasvustoja (Berglund ym. 
2003). Haura- ja hapsikkapohjien esiintymisalueiden eli 
varsin matalien ja rannikonläheisten vesialueiden nä-
kösyvyyskehityksestä ei ole seuranta-aineistoja, joten 
laatumuutoksia on mahdotonta arvioida tarkemmin 
edes epäsuorasti. Luontotyyppi katsotaan puutteelli-
sesti tunnetuksi sekä abioottisilta että bioottisilta muu-
toksiltaan (C1–C3, D1–D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Rehevöitymiskehityksen 
jatkuessa luontotyypin tilan odotetaan heikkenevän 
edelleen keskeisillä esiintymisalueilla.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin vedenalaiset hiek-
kasärkät (1110), rannikon laguunit (1150) ja laajat matalat 
lahdet (1160). Voi sisältyä vesilain mukaan säilytettäviin 
enintään 10 ha:n suuruisiin fladoihin ja kluuvijärviin.

I2.05

Ärviäpohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC +
Etelä-Suomi LC +
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä monivuotisen kasvil-
lisuuden peittävyys on vähintään 10 % ja ärviöiden 
(Myriophyllum spp.) osuus kasvillisuudesta on vähin-
tään 50 %. Luontotyypin ärviöihin sisältyy neljä lajia, 
tähkä-ärviä (M. spicatum), kalvasärviä (M. sibiricum), 
kiehkuraärviä (M. verticillatum) ja ruskoärviä (M. al-
terniflorum). Luontotyyppi on yleisin matalilla ja hyvin 
suojaisilla liejupohjilla, mutta sitä esiintyy myös avoi-
memmilla sekapohjilla.

Ärviät ovat monivuotisia putkilokasveja, joita löytyy 
sekä makeista että murtovesistä. Ne ovat yleisiä lähes 
kaikilla Itämeren pehmeillä pohjilla ja voivat muodos-
taa joko yksilajisia kasvustoja tai sekayhteisöjä muiden 
putkilokasvien, kuten vitojen (Potamogeton spp., Stucke-
nia spp.) ja sätkinten (Ranunculus spp.) kanssa (Rosqvist 
ym. 2010). Ärviät viihtyvät parhaiten suojaisilla ja ra-
vinteikkailla kasvupaikoilla. Niiden varret ovat pitkiä 
ja notkeita ja voivat matalissa vesissä ulottua pintaan 
asti. Suotuisissa oloissa ärviäkasvustot voivat täyttää 
koko vesipatsaan. Ärviät kasvavat pohja-ainekseen kiin-
nittyneinä eivätkä kestä kovinkaan suurta aaltoliikettä. 
Pitkittyneenä rehevöitymisestä johtuva veden samene-
minen heikentää ärviöidenkin kasvua. (Hämet-Ahti ym. 
1998; Leinikki ym. 2004; Lampinen ym. 2011)

Matalien lahtien putkilokasviyhteisöissä kilpailu 
kasvupaikasta voi olla kovaa. Suotuisissa oloissa nopea-
kasvuiset ärviät voivat muodostaa niin tiheitä yksilajisia 
kasvustoja, että muille putkilokasveille ei riitä tilaa eikä 
ravinteita (Madsen ym. 1991). Muiden putkilokasviyh-
teisöjen lailla myös ärviäkasvustot tarjoavat suojaa ja 
ravintoa monille selkärangattomille, hyönteisille ja ka-
lanpoikasille (Hansen 2008).

Ärviät voivat esiintyä sekä samoilla kasvupaikoilla 
muiden vesikasvien kanssa että omana luontotyyppi-
nään. Tähkä-ärviälle ominaisia ovat myös tiiviit yksilaji-
set kasvustot (Madsen ym. 1991). Kahdesta yleisimmäs-
tä ärviälajista, tähkä- ja kalvasärviästä, jälkimmäinen 
sietää paremmin rehevöityneitä oloja. 

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.H1B3, AA.J1B3 ja AA.M1B3: Itämeren valoisat lieju-, 
hiekka-, sora- ja sekapohjat, joilla vallitseva kasvillisuus 
muodostuu ärviöistä (Myriophyllum spp.).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maan-
tieteellistä vaihtelua. Kaikkein vähäsuolaisimmat ja 
suojaisimmat lahdenpohjukat saattavat olla kiehkura-
ärviävaltaisia.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
voi vaihettua pohjaeläinten tai muun kasvillisuuden 
vallitsemiksi pohjiksi. Rehevöitymisen lisääntyessä 
luontotyypissä yleistyvät sitä paremmin sietävät lajit, 
kuten merinäkinruoho (Najas marina) ja lopulta tankea-
karvalehti (Ceratophyllum demersum) (Hansen ym. 2012; 
Hansen ja Snickars 2014).
Esiintyminen: Luontotyyppi on yleinen koko Suomen 
rannikolla (Velmu-aineisto 2017). 
Uhkatekijät: –
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajien eli ärviöiden häviäminen tai 
väheneminen siten, etteivät pohjat enää missään luokitu 
ärviäpohjaksi.
Arvioinnin perusteet: Ärviäpohjat arvioitiin säilyväksi 
(LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, C1–C3).

Ärviävaltaisista pohjista ei ole olemassa seuranta-ai-
neistoja, mutta niiden määrän päätellään lisääntyneen 
(A1 & A3: LC). Ärviät hyötyvät rehevöitymisestä ja val-
taavat usein alaa esim. ruoppausten tai veneliikenteen 
häiritsemissä lahdissa, koska ne voivat lisääntyä hel-
posti varren palasista ja myös kasvu on nopeaa (mm. 
Eriksson ym. 2004; Tiensuu 2009). Näistä syistä luon-
totyypin ei uskota vähenevän merkittävästi myöskään 
tulevaisuudessa (A2a: LC).

Gammelfladan, Merenkurkku. Kuva: Pekka Lehtonen, 
Metsähallitus
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Ärviäyhteisöjä esiintyy koko rannikkoalueella, ja 
esiintymisruutuja on runsaasti (Vel mu-aineisto 2017). 
Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen koot 
ylittävät B-kritee rin raja-arvot (B1–B2: LC). Luontotyyp-
pi on säilyvä myös B3-kriteerin perusteella.

Ärviäyhteisöt viihtyvät ravinnepitoisessa vedessä, 
joten rehevöityminen ei liene niitä suuremmin haitan-
nut. Vaikka näkösyvyys on Itämerellä yleisesti ottaen 50 
vuoden aikana heikentynyt, ei vaikutus tämän luonto-
tyypin abioottisissa oloissa ole ollut kovin huomattava, 
eikä tilanteen uskota muuttuvan merkittävästi huonom-
paan suuntaan tulevaisuudessa (C1–C3: LC).

Rehevöitymisen myötä ärviäyhteisöissäkin on to-
dennäköisesti tapahtunut lajistomuutoksia, mutta näis-
tä muutoksista ei ole tarkempaa tietoa. Luontotyyppi 
katsotaan bioottisilta laatumuutoksiltaan puutteellisesti 
tunnetuksi (D1–D3: DD). 
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Paraneva. Ärviäyhteisöt hyötyvät re-
hevöitymisestä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin vedenalaiset hiek-
kasärkät (1110), rannikon laguunit (1150) ja laajat matalat 
lahdet (1160). Voi sisältyä vesilain mukaan säilytettäviin 
enintään 10 ha:n suuruisiin fladoihin ja kluuvijärviin.

I2.06

Näkinpartaispohjat

Näkinpartaisvaltaiset pohjat on jaettu tarkemmin kah-
teen alatyyppiin (I2.06.01 ja I2.06.02). Tässä luontotyyp-
piryhmässä monivuotisen kasvillisuuden peittävyys 
on vähintään 10 % ja näkinpartaisten (Charales) osuus 
kasvillisuudesta on vähintään 50 %.

Näkinpartaislevät kasvavat tyypillisesti matalilla 
pehmeillä pohjilla suojaisista lahdenpoukamista mel-
ko avoimille rannoille (Schubert ja Blindow 2003). Yh-
teisöjen lajikoostumus ja rakenne vaihtelevat pohja-ai-
neksen ja avoimuuden myötä niin paljon, että näkin-
partaispohjat päätettiin kuvata kahtena eri tyyppinä. 
Avoimien paikkojen näkinpartaisyhteisöt sijaitsevat 

usein hiekkaisilla pohjilla, ja lajistoa vallitsee muku-
lanäkinparta (Chara aspera). Suojaisimmilla kasvupai-
koilla pohja-aines on usein liejua, näkinpartaislajis-
to runsaampaa ja kasvaa usein kerroksina. Siirtymä 
avoimilta suojaisimpiin näkinpartaisyhteisöihin on 
kuitenkin vaiheittainen sekä lajiston, rakenteen että 
seuralaislajien suhteen.

Näkinpartaisleviin kuuluu lajeja neljästä suvusta: 
Chara, Nitella, Nitellopsis ja Tolypella. Ne kuuluvat leviin, 
vaikka sekovarsi muistuttaakin enemmän putkilokas-
via (vrt. Equisetum, Ceratophyllum) kuin levää, ja pohjaan 
ne kiinnittyvät juuria muistuttavilla ritsoideilla. Tiheät 
näkinpartaiskasvustot vaikuttavat ympäristöönsä eri 
tavoin: ne vakauttavat pohja-ainesta, sitovat ravinteita ja 
parantavat vedenlaatua (Blindow ym. 2002; Appelgren 
ja Mattila 2005). Näkinpartaiset voivat myös tuottaa 
planktisen levän ja syanobakteerien tuotantoa rajoitta-
via yhdisteitä (Berger ja Schagerl 2003).

Monet näkinpartaiset kasvavat myös makeissa ve-
sissä ja voivat vallita oligotrofisissa kalkkipitoisissa jär-
vissä, yleisimpinä lajeina siloparrat (Nitella spp.), hapra-
näkinparta (C. globularis) ja sironäkinparta (C. virgata). 
Ahvenanmaan kalkkipitoisissa järvissä tai merestä irti 
kuroutuneissa vesissä esiintyy myös punanäkinpartaa 
(C. tomentosa) (Cedercreutz 1936).

Ryhmä sisältää HELCOM HUB -luokat AA.H1B4, 
AA.I1B4, AA.J1B4 ja AA.M1B4 eli Itämeren valoisat lie-
ju-, sora-, hiekka- ja sekapohjat, joilla vallitseva kasvil-
lisuus muodostuu näkinpartaisista (HELCOM 2013b). 
Edellä mainittujen lisäksi Perämereltä on löytynyt myös 
kovalla savella kasvavia näkinpartaisniittyjä.

I2.06.01

Avoimet näkinpartaispohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT A1 =
Etelä-Suomi NT A1 =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä pohja-aines on yleensä 
pääosin hiekka- tai soravaltaista, ja kasvillisuutta hal-
litsee matalakasvuinen mukulanäkinparta (Chara aspe-
ra). Mukulanäkinparta on näkinpartaisista yleisin laji, 
joka sietää monenlaisia ympäristöoloja. Luontotyyppiä 
muodostavina kasvustoina mukulanäkinparta on ylei-
sin nimenomaan suhteellisen avoimilla hiekkaisilla 
rannoilla, joilla sen seurana voi kasvaa pieniä määriä 
itämerennäkinpartaa (C. baltica), karvanäkinpartaa (C. 
canescens), hapranäkinpartaa (C. globularis) ja merisyke-
röpartaa (Tolypella nidifica) sekä putkilokasveista meri-
hapsikkaa (Ruppia maritima) ja matalakasvuista hapsivi-
taa (Stuckenia pectinata) (Tolstoy ja Österlund 2003; Lei-
nikki ym. 2004; Mäkinen ym. 2008; Catherine ja Riggert 
Munsterhjelm, kirj. tiedonanto 2017).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa merkit-
tävää maantieteellistä vaihtelua. Seuralaislajisto voi 
vaihdella suolaisuuden ja pohja-aineksen mukaan. 
Esimerkiksi murtovesilajit itämerennäkinparta ja kar-
vanäkinparta puuttuvat pohjoisimmilta ja itäisimmiltä 
merialueilta. 

Ärviäpohjat

Ahvenanmaan tiedot 
puutteelliset

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)
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Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Yleisimpiä 
läheisiä luontotyyppejä ovat meriajokaspohjat ja hau-
ra-hapsikkapohjat.
Esiintyminen: Luontotyyppi esiintyy laikuittaisena 
yleisesti lähes koko Suomen rannikolla (Velmu-aineis-
to 2017). Yksittäiset laikut ovat yleensä melko pienia-
laisia, mutta saattavat muodostaa pitkiä ketjuja pitkin 
rannikkoa. 

Uhanalaistumisen syyt: Veden samentuminen, rih-
malevien runsastuminen ja pohjien liettyminen (Vre 
3), vesiliikenne (Vl 2), ruoppaukset (Vra 2).
Uhkatekijät: Veden samentuminen, rihmalevien run-
sastuminen ja pohjien liettyminen (Vre 3), vesiliikenne 
(Vl 2), ruoppaukset (Vra 2).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajien eli näkinpartaisten häviämi-
nen tai väheneminen siten, etteivät avoimien paikkojen 
pohjat enää missään luokitu näkinpartaispohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Avoimet sora- ja hiekkapohjien 
näkinpartaisyhteisöt arvioitiin silmälläpidettäväksi 
(NT) luontotyypiksi viimeisen 50 vuoden aikana tapah-
tuneen määrän vähenemisen vuoksi (A1).

Avoimien sora- ja hiekkapohjien näkinpartaisniit-
tyjen arvioitiin vähentyneen 20–30 % lähimmän 50 
vuoden aikana (A1: NT). Varsinaisia seuranta-aineis-
toja ei ole, vaan arvio perustuu etenkin Pohjanpitä-
jänlahden ja Tammisaaren–Tvärminnen–Täktomin 
saaristossa tapahtuneeseen kehitykseen (Pitkänen 
ym. 2013; Riggert ja Catherine Munsterhjelm, kirj. 
tiedonanto 2016). Rehevöitymisen, veneliikenteen ja 
ruoppausten aiheuttama veden samentuminen sekä 
kiintoaineksen kertyminen pohjalle ja kasvien päälle 
haittaavat näkinpartaisten kasvua ja antavat kilpai-
luedun kestävämmille kasveille (Rosqvist ym. 2010). 
Lisäksi vesiliikenteen aiheuttamat virtaukset voivat 
vahingoittaa näkinpartaisia. Avoimempien hiekka-, 

Isokari, Selkämeri. Kuva: Heidi Arponen, Metsähallitus

Avoimet näkinpartaispohjat

Ahvenanmaan tiedot 
puutteelliset

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)
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sora- ja savipohjien näkinpartaisyhteisöt ovat kuiten-
kin kärsineet suojaisten pohjien yhteisöjä vähemmän. 
Esimerkiksi hiekkapohjilla yleinen mukulanäkinparta 
oli vähentynyt vain muutaman prosentin verran noin 
70 vuodessa Pohjanpitäjänlahdella (Pitkänen ym. 2013). 
Pohjanlahdella luontotyypin esiintymiä on saattanut 
tuhoutua varsin runsaasti maankohoamisen vuoksi 
tehtävissä ruoppauksissa. Luontotyyppiä esiintyy kui-
tenkin runsaasti myös sellaisilla alueilla, joilla ruop-
pauksia on tehty kohtalaisen vähän. Tulevaisuuden 
määrämuutoksia ei pystytä ennustamaan, eikä pidem-
män aikavälin mahdollisia muutoksia arvioimaan (A2a 
& A3: DD).

Luontotyyppiä esiintyy koko rannikkoalueella. Le-
vinneisyys- ja esiintymisalueen koot sekä esiintymis-
paikkojen määrä ylittävät B-kriteerin raja-arvot. Esiinty-
misruutuja on vähintään noin 80 (Velmu-aineisto 2017). 
Luontotyyppi on B-kriteerin perusteella säilyvä (B1–B3: 
LC).

Avoimien sora- ja hiekkapohjien näkinpartaisyhtei-
söjen bioottista laatua voitaisiin mahdollisesti selvittää 
tutkimalla ja ennustamalla orgaanisen aineksen pitoi-
suuksia hiekassa. Hiekkapohjan liettyminen lienee nä-
kinpartaisten kannalta negatiivinen muutos. Tällaista 
aineistoa ei kuitenkaan ole, joten luontotyyppi katsot-
tiin bioottisilta muutoksiltaan puutteellisesti tunnetuk-
si (D1–D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Luokittelun muutos.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin vedenalaiset hiekka-
särkät (1110) ja laajat matalat lahdet (1160). 

I2.06.02

Suojaisat näkinpartaispohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU A1 –
Etelä-Suomi VU A1 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä pohja-aines on yleensä 
lähinnä liejua, johon voi olla sekoittunut pieniä määriä 
hiekkaa tai soraa. Vallalla olevat näkinpartaiset ovat 
yleensä kookkaampia kuin avoimilla kasvupaikoilla. 
Luontotyyppi sijoittuu hyvin suojaisille paikoille, ja 
lajikoostumus saattaa heijastella kasvupaikan yhteyttä 
ympäröivään merialueeseen (Munsterhjelm 2005). Suo-
jaisilla paikoilla esimerkiksi puna-, mukula- ja itäme-
rennäkinparta (C. tomentosa, C. aspera, C. baltica) voivat 
muodostaa tiheitä niittyjä, joissa vähäsuolaisimmissa 
vesissä kasvaa myös hapranäkinpartaa (C. globularis) 
ja silopartoja (Nitella spp.) (Schubert ja Blindow 2003; 
Mäkinen ym. 2008). Muita yleisiä seuralaislajeja ovat 
myös merinäkinruoho (Najas marina), hapsivita (Stuc-
kenia pectinata) ja tähkä-ärviä (Myriophyllum spicatum) 
(HELCOM Red List Biotope Expert Group 2013b; Ca-
therine ja Riggert Munsterhjelm, kirj. tiedonanto 2017). 
Monilajisia, kerrostuneita niittyjä pidetään häiriöttö-
mien fladojen ja kluuvien ilmentäjinä (Appelgren ja 
Mattila 2005).

Suojaisten lahtien näkinpartaisniityt tarjoavat suojaa 
ja ravintoa monille kaloille, kuten hauelle (Esox lucius), 
ahvenelle (Perca fluviatilis) ja särjelle (Rutilus rutilus), 
minkä lisäksi lahdissa elää suuri määrä erilaisia sel-
kärangattomia ja hyönteisten toukkia. Yleisimpiä laje-
ja ovat liejukotilot (Valvata spp.), limakotilot (Lymnaea 
spp.) ja hoikkasarvikotilo (Bithynia tentaculata), levä- ja 
vesisiirat (Idotea spp., Asellus aquaticus) ja katkat (Amphi-
poda). Vähäsuolaisemmissa vesissä myös hyönteisten, 
kuten surviaissääskien (Chironomidae) ja päiväko-
rentojen (Ephemeroptera), toukat ovat erittäin yleisiä 
(Mäkinen ym. 2008; Hansen ym. 2012; HELCOM 2013; 
Velmu-aineisto 2017; Catherine ja Riggert Munsterhjelm, 
kirj. tiedonanto 2017). Sekä selkärangattomat että kalat 
viihtyvät parhaiten kasvustoissa, joissa kasvillisuus on 
kookasta ja haaroittuvaa (esim. puna- ja itämerennä-
kinparrat) (Snickars 2008; Snickars ym. 2009; Hansen 
ym. 2011; 2012).
Maantieteellinen vaihtelu: Luontotyypin lajikoostu-
mus voi vaihdella suolaisuuden ja avoimuuden mukaan 
sekä alueellisesti että paikallisesti.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
esiintyy usein osana fladoja ja voi esiintyä esim. ruo-
vikoiden aukkopaikoissa. Suojaisat näkinpartaispohjat 
vaihettuvat useimmiten putkilokasvien vallitsemiksi 
pohjiksi.
Esiintyminen: Luontotyyppi esiintyy koko Suomen 
rannikolla (Velmu-aineisto 2017). 
Uhanalaistumisen syyt: Veden samentuminen, ruovi-
koituminen, rihmalevien runsastuminen ja pohjien liet-
tyminen (Vre 3), vesiliikenne (Vl 2), ruoppaukset (Vra 2).
Uhkatekijät: Veden samentuminen, ruovikoituminen, 
rihmalevien runsastuminen ja pohjien liettyminen (Vre 
3), vesiliikenne (Vl 2), ruoppaukset (Vra 2).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajien eli näkinpartaisten häviämi-
nen tai väheneminen siten, etteivät suojaisten paikkojen 
pohjat enää missään luokitu näkinpartaispohjiksi.

Kuutsalo, itäinen Suomenlahti. Kuva: Petra Pohjola, 
Metsähallitus
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Arvioinnin perusteet: Suojaisat lieju- ja savipohjien 
näkinpartaisyhteisöt arvioitiin vaarantuneiksi (VU) 
viimeisen 50 vuoden aikana tapahtuneen määrän vä-
henemisen vuoksi (A1).

Lieju- ja savipohjien näkinpartaisniittyjen arvioitiin 
vähentyneen 30–50 % lähimmän 50 vuoden aikana (A1: 
VU). Väheneminen arvioitiin vieläkin voimakkaam-
maksi Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren–Tvärmin-
nen–Täktomin saaristossa, jossa suojaisten ja pehmeä-
pohjaisten kasvupaikkojen näkinpartaisyhteisöjen arvi-
oitiin vähentyneen 1960-luvulta jopa 50–80 % (Riggert 
ja Catherine Munsterhjelm, kirj. tiedonanto 2016). Syinä 
ovat olleet mm. ruoppaukset, veneliikenne, rantaraken-
taminen ja rehevöityminen. Suojaisten lahtien tyyppilaji 
punanäkinparta on erittäin herkkä rehevöitymiselle ja 
veden liikkeille (mm. Eriksson ym. 2004; Munsterhjelm 
ym. 2008; Henricson ym. 2008). Valtakunnan tasolla pää-
dyttiin lievempään vähenemisarvioon, koska rehevöity-
misen vaikutukset eivät Pohjanlahdella ole olleet yhtä 
vakavia kuin Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Tu-
levaisuuden määrämuutoksia ei pystytä ennustamaan 
eikä pidemmän aikavälin mahdollisia muutoksia arvi-
oimaan (A2a & A3: DD).

Luontotyyppiä esiintyy koko rannikkoalueella. Le-
vinneisyys- ja esiintymisalueen koot sekä esiintymis-
paikkojen määrä ylittävät B-kriteerin raja-arvot. Esiin-
tymisruutuja on vähimmillään noin 90 (Velmu-aineisto 
2017). Luontotyyppi on B-kriteerin perusteella säilyvä 
(B1–B3: LC).

Luontotyypin lajisto on laajalla alueella köyhtynyt, 
joten bioottisessa laadussa on tapahtunut negatiivisia 
muutoksia. Muutosten suhteellista vakavuutta ei kui-
tenkaan pystytä arvioimaan, eikä varsinkaan ennus-
tamaan tulevaisuuteen, joten luontotyyppi katsottiin 
bioottisilta muutoksiltaan puutteellisesti tunnetuksi 
(D1–D3: DD).

Suojaisat näkinpartaispohjat

Ahvenanmaan tiedot 
puutteelliset

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)

Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Rehevöitymiskehityksen 
jatkuessa luontotyypin tilan odotetaan heikkenevän 
edelleen.

Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin rannikon laguunit 
(1150) ja laajat matalat lahdet (1160). Voi sisältyä vesilain 
mukaan säilytettäviin enintään 10 ha:n suuruisiin fladoi-
hin ja kluuvijärviin.

I2.07

Merinäkinruohopohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–NT) A1 –
Etelä-Suomi NT (LC–NT) A1 –
Pohjois-Suomi

Kuutsalo, itäinen Suomenlahti. Kuva: Petra Pohjola, 
Metsähallitus

Luonnehdinta: Luontotyypissä monivuotisen kasvilli-
suuden peittävyys on vähintään 10 % ja merinäkinruo-
hon (Najas marina) osuus kasvillisuudesta on vähintään 
50 %. Luontotyyppiin sisältyy myös uhanalainen ja 
murtovedessä hyvin harvinainen hentonäkinruoho (N. 
tenuissima). Muita lajeja luontotyypissä ovat mm. mukula-
näkinparta (Chara aspera), punanäkinparta (C. tomentosa) 
ja hapsivita (Stuckenia pectinata) (Hansen ym. 2012; 2014).

Merinäkinruoho on yleinen koko Suomen rannikolla 
Merenkurkun pohjoispuolelle asti. Perämerellä laji on 
harvinaisempi. Se viihtyy parhaiten suhteellisen kirk-
kaassa vedessä, jonka suolaisuus on 3–4 ‰. Rakenteel-
lisesti hauraat merinäkinruohot kasvavat yleensä alle 
metrin syvyisessä vedessä erittäin suojaisissa paikoissa, 
kuten fladojen pohjukoissa. Ne viihtyvät hyvin myös 
ruovikon (Phragmites australis) aukkopaikoissa. (Hä-
met-Ahti ym. 1998; Berglund ym. 2003; Issakainen ym. 
2011) 

Muiden putkilokasviyhteisöjen lailla myös merinä-
kinruohokasvustot tarjoavat suojaa ja ravintoa monil-
le selkärangattomille ja hyönteisille. Merinäkinruoho 
sietää veden sameutta ja lisääntynyttä ravinteisuutta 
suhteellisen hyvin verrattuna esimerkiksi samoilla 
alueilla kasvaviin näkinpartaisiin ja joihinkin vitoihin 
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(Potamogeton spp., Stuckenia spp.). Nopeakasvuisemmat 
lajit voivat kuitenkin ajaa merinäkinruohon yhä ka-
peampaan kasvuvyöhykkeeseen, ruovikon keskelle tai 
aivan vesirajaan. Rannikkoalueella erittäin harvinainen 
hentonäkinruoho edellyttää erittäin vähäsuolaista vettä 
ja on sukulaistaan herkempi kilpailulle, luultavasti osit-
tain pienemmän kokonsa vuoksi. (Issakainen ym. 2011)

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.H1B5 ja AA.J1B5: Itämeren valoisat lieju- ja hiekka-
pohjat, joilla vallitseva kasvillisuus muodostuu meri-
näkinruohosta.
Maantieteellinen vaihtelu: Näkinruohopohjien valta-
laji on yleensä merinäkinruoho. Uhanalaista hentonä-
kinruohoa on löydetty ainoastaan muutamalta paikalta 
itäiseltä Suomenlahdelta. Maantieteellistä vaihtelua ei 
muilta osin tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rehevöitymi-
sen lisääntyessä luontotyyppi voi muuttua sitä parem-
min sietävien lajien, kuten tankeakarvalehden (Cerato-
phyllum demersum) luonnehtimiksi pohjiksi ja lopulta 
simpukoiden ja/tai hyönteisten vallitsemiksi kasvitto-
miksi pohjiksi (Hansen ym. 2012).
Esiintyminen: Merinäkinruohoyhteisöjä esiintyy Perä-
meren pohjoisosaa lukuun ottamatta koko rannikolla. 
Esiintymät sijaitsevat niin matalassa vedessä, että nii-
den kartoittaminen on hankalaa. Luontotyyppi onkin 
luultavasti käytössä olevan aineiston antamaa käsitystä 
yleisempi. (Hämet-Ahti ym. 1998; Lampinen ja Lahti 
2011; Velmu-aineisto 2017)
Uhanalaistumisen syyt: Ruovikoituminen (Vre 3), 
ruoppaukset (Vra 2), rantalaidunnuksen loppuminen 
(Nu 2), vesiliikenne (Vl 1).
Uhkatekijät: Ruovikoituminen (Vre 3), ruoppaukset 
(Vra 2), rantalaidunnuksen loppuminen (Nu 2), vesi-
liikenne (Vl 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajin eli merinäkinruohon häviämi-
nen tai väheneminen siten, etteivät pohjat enää missään 
luokitu merinäkinruohopohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Merinäkinruohoyhteisöt arvioi-
tiin silmälläpidettäväksi (NT) luontotyypiksi viimeisen 

50 vuoden aikana tapahtuneen määrän vähenemisen 
vuoksi (A1).

Merinäkinruohon tiedetään viihtyvän hyvin rehe-
villäkin vesialueilla (Hansen ja Snickars 2014), mutta 
lähinnä ruovikoitumisen, ruoppausten ja rantarakenta-
misen vuoksi sen arveltiin vähentyneen jonkin verran 
lähimmän 50 vuoden aikana, todennäköisimmin noin 
20–30 % (A1: NT, vaihteluväli LC–NT). Tulevaisuuden 
määrämuutoksia ei pystytä ennustamaan, eikä pidem-
män aikavälin mahdollisia muutoksia arvioimaan (A2a 
& A3: DD).

Luontotyyppiä on havaittu noin 55 esiintymisruu-
dulla (Velmu-aineisto 2017), mutta kaikkiaan esiinty-
misruutujen määrän uskotaan ylittävän 55 ruudun ra-
ja-arvon reilusti. Myös levinneisyysalueen koko ylittää 
B1-kriteerin raja-arvot. Luontotyyppi on B-kriteerin 
perusteella säilyvä (B1–B3: LC).

Merinäkinruoho sietää rehevöitymistä varsin hyvin, 
mutta ainakin sen seuralaislajistossa on todennäköisesti 
tapahtunut muutoksia rehevöitymisen vuoksi. Saaristo-
merellä ja muilla rehevöitymisestä eniten kärsivillä alu-
eilla myös itse merinäkinruohon kasvustot ovat toden-
näköisesti harventuneet ja taantuneet esim. vähittäisen 
sedimenttiin hautautumisen vuoksi. Laatumuutosten 
vakavuutta ei kuitenkaan pystytä arvioimaan (D1–D3: 
DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Heikkenevä rehevöitymisen vuoksi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin rannikon laguunit 
(1150) ja laajat matalat lahdet (1160). Voi sisältyä vesilain 
mukaan säilytettäviin enintään 10 ha:n suuruisiin fladoi-
hin ja kluuvijärviin.

I2.08

Meriajokaspohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU A1, B1,2a(ii,iii)b –
Etelä-Suomi VU A1, B1,2a(ii,iii)b –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä monivuotisen kasvil-
lisuuden peittävyys on vähintään 10 % ja meriajokkaan 
(Zostera marina) osuus kasvillisuudesta on vähintään 
50 %. Luontotyyppi esiintyy tyypillisesti suhteelli-
sen avoimilla hiekkapohjilla, 1–8 metrin syvyydessä 
(Boström 2001; Boström ym. 2002; 2004), harvemmin 
myös lieju-, sora- ja sekapohjilla (den Hartog 1970). Me-
riajokkaan esiintymistä rajoittaa syvällä valon määrä 
(Backman ja Barilotti 1979), pinnan lähellä aaltojen ja 
jään kulutus. 

Meriajokas voi kasvaa sekä yksittäisinä versoina, yk-
silajisina kasvustoina että muiden putkilokasvien seu-
rassa. Yleisimpiä seuralaislajeja meriajokasniityillä ovat 
hapsikat (Ruppia spp.), haurat (Zannichellia spp.), hapsi- ja 
ahvenvita (Stuckenia pectinata, Potamogeton perfoliatus), täh-
kä-ärviä (Myriophyllum spicatum), merisykeröparta (Toly-
pella nidifica) ja mukulanäkinparta (Chara aspera) (Gran-
lund 1999; Boström ja Bonsdorff 2000). Hiekkaisilla ja 

Merinäkinruohopohjat

Ahvenanmaan tiedot 
puutteelliset

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)
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sekapohjilla meriajokkaan joukossa voi olla myös pieniä 
määriä kiviin kiinnittyneitä jouhileviä (Chorda filum) ja 
rihmamaisia ruskoleviä (Ectocarpus siliculosus, Pylaiella 
littoralis) (Oulasvirta ja Leinikki 1995; Granlund 1999).

Meriajokkaan lehdet ovat pitkiä (20–100 cm) ja kapei-
ta (2–4 mm), ja kasvustojen tiheys vaihtelee suuresti (50–
1000 versoa/m2) (Boström ja Bonsdorff 1997). Meriajokas-
niityt luovat kolmiulotteisia rakenteita muuten usein 
paljaille hiekkapohjille. Sekä yksi- että monilajisina yh-
teisöinä ne tarjoavat näin suojaa ja ruokaa monille sel-
kärangattomille, jotka eivät avoimessa elinympäristössä 
selviäisi (Boström ja Bonsdorff 1997; 2000; Boström ym. 
2002). Meriajokkaan juurakot sitovat pohja-ainesta, ja 
monipuolisessa pohjaeläinyhteisöissä vallitsevat yleen-
sä harvasukasmadot (Oligochaeta), monisukasmadot 
(mm. merisukasjalkainen Hediste diversicolor), äyriäiset 
(mm. liejukatka Corophium volutator) ja liejusimpukka 
(Macoma balthica). Meriajokkaan lehdillä ja lehtien suojis-
sa elävät nuoret sydänsimpukat (Cerastoderma glaucum, 

Parvicardium hauniense), laiduntavat kotilot (Hydrobia 
spp.), äyriäiset (mm. leväkatkat Gammarus spp. ja leväsii-
rat Idotea spp.), merietanat (mm. liuskamerietana Tenellia 
adspersa ja sukkulamerietana Limapontia capitata) sekä 
silo- ja särmäneulat (Syngnathus typhle, Nerophis ophidion) 
(Boström ja Bonsdorff 1997; 2000; Boström ym. 2002).

Pohjoisen Itämeren meriajokkaat lisääntyvät ainoas-
taan suvuttomasti, ja saattavat erota geneettisesti Itä-
meren muiden alueiden meriajokasyhteisöistä (Olsen 
ym. 2004).

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.H1B7, AA.I1B7, AA.J1B7 ja AA.M1B7: Itämeren va-
loisat lieju-, sora-, hiekka- ja sekapohjat, joilla vallitseva 
kasvillisuus muodostuu meriajokkaasta.
Maantieteellinen vaihtelu: Luontotyypin esiintymissä 
ei ole tiedossa maantieteellistä vaihtelua. Meriajokas-
kasvustot ovat oletettavasti harvempia esiintymisalu-
eensa reunamilla. Meriajokkaan esiintymisalueen täs-
mälliset rajat ja reuna-alueet tunnetaan puutteellisesti 
(mm. Boström 2001; Boström ym. 2006a; 2006b). 

Pohjoisen Itämeren meriajokasyhteisöt eroavat la-
jikoostumukseltaan Atlantin vastaavista yhteisöistä. 
Suomen rannikon meriajokasniityillä yhteisöistä löy-
tyy mereisten lajien (meriajokas, merihapsikka Ruppia 
maritima) lisäksi myös murto- ja makean veden lajeja, 
kuten hauroja ja vitoja. Vastaavia lajiyhteisöjä löytyy 
myös eteläiseltä Itämereltä (Eggert ym. 2006; Selig ym. 
2007a; 2007b; Steinhardt ja Selig 2007).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
esiintyy hiekkapohjilla rinnakkain mm. vita- ja hau-
ra-hapsikkapohjien kanssa. Samoilla alueilla voi esiin-
tyä myös hietasimpukka- ja hietakatkavaltaisia pohjia.
Esiintyminen: Meriajokkaan esiintymistä rannikolla 
rajoittaa suolaisuus (vähintään 5 ‰) (Boström ym. 2003). 
Meriajokasniittyjä löytyy Pohjanlahdella noin Rauman 
korkeudelle asti ja Suomenlahdella Sipoon edustalle 
asti (Velmu-aineisto 2017). Lounais-Suomen avoimilla 
hiekkapohjilla luontotyyppi on yleinen. Se voi esiintyä 
myös hiekka-sorasekoituksella ja pienempinä laikkuina 
myös muilla sekapohjilla (Boström 2001). Luontotyyppi-
laikkujen koko vaihtelee muutamista sadoista neliömet-
reistä useisiin hehtaareihin (Boström ym. 2003). Saaris-
tomerellä laajimmat esiintymät sijoittuvat ulkosaariston 
hiekka- ja moreenisärkille, pienempiä laikkuja löytyy 
myös väli- ja sisäsaaristosta (Boström ym. 2006a; 2006b).
Uhanalaistumisen syyt: Veden samentuminen ja rih-
malevien lisääntyminen (Vre 3), ruoppaukset (Vra 1), 
ankkurointi (Vl 1).
Uhkatekijät: Veden samentuminen ja rihmalevien li-
sääntyminen (Vre 3), suolapitoisuuden aleneminen (Im 
2), ruoppaukset (Vra 1), ankkurointi (Vl 1), öljyonnetto-
muudet (Kh 1), geneettinen yksipuolisuus (X 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajin eli meriajokkaan häviäminen 
tai väheneminen siten, etteivät pohjat enää missään 
luokitu meriajokaspohjiksi. Luontotyypin muutoksia 
tarkasteltiin epäsuorasti näkösyvyysaineistoilla. Jos re-
hevöityminen edelleen kiihtyy ja näkösyvyydet heikke-
nevät siinä määrin, ettei meriajokas enää pysty muodos-
tamaan yhtenäisiä kasvustoja, luontotyyppi katsotaan 

Meriajokaspohjat

Ahvenanmaan tiedot 
puutteelliset

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)

Högholmen, läntinen Suomenlahti. Kuva: Linda Jokinen, 
Metsähallitus
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romahtaneeksi. Romahtamiseen johtaisi myös veden 
suolapitoisuuden lasku alle 5 ‰:een sopivalla syvyy-
dellä olevissa rannikkovesissä.
Arvioinnin perusteet: Meriajokaspohjat arvioitiin vaa-
rantuneiksi (VU) viimeisen 50 vuoden aikana tapahtu-
neen luontotyypin määrän vähenemisen sekä levinnei-
syys- ja esiintymisalueen pienen koon ja luontotyypin 
taantumisen vuoksi (A1, B1 & B2).

Viimeisen 50 vuoden aikana meriajokasvaltaisten 
pohjien arvioidaan vähentyneen 30–50 % Itämeren 
rehevöitymisen eli käytännössä veden samentumisen 
ja rihmalevien lisääntymisen vuoksi (A1: VU). Näkö-
syvyysaineistoilla tehty paikkatietotarkastelu osoitti 
jopa 60 %:n vähenemistä tällä ajanjaksolla, mutta ai-
noassa seuratussa esiintymässä ei ole havaittu vastaavia 
muutoksia (Boström ym. 2002). Koska näkösyvyyden ja 
meriajokkaan esiintymissyvyyden välillä on kuitenkin 
yleisesti todennettu yhteys (esim. Olesen 1996; Boström 
ym. 2014), luontotyypin oletetaan vähentyneen selvästi, 
mutta vähemmän kuin paikkatietotarkastelu antaa olet-
taa. Meriajokaspohjien mahdollisia määrämuutoksia ei 
pystytä arvioimaan pidemmällä aikavälillä (A3: DD).

Tulevaisuudessa mahdollinen suolapitoisuuden vä-
heneminen (Meier 2015) aiheuttaisi mittavia muutoksia 
Suomen meriajokasyhteisöissä tai hävittäisi ne jopa ko-
konaan. Tulevaisuuden määrämuutokset katsottiin kui-
tenkin puutteellisesti tunnetuiksi (A2a: DD). Meriajo-
kasyhteisöt saattavat olla alttiita suurille muutoksille 
myös muista kuin suolapitoisuuteen liittyvistä syistä. 
Esimerkiksi Ruotsin länsirannikolla meriajokasyhteisöt 
vähenivät 58 % vain 10–15 vuoden aikana 1980-luvulta 
alkaen (Baden ym. 2003). Tanskan meriajokasniityistä 
puolestaan huomattava osa hävisi tilapäisesti 1930-lu-
vulla sienitaudin vuoksi (Rasmussen 1977).

Meriajokasyhteisöjen levinneisyysalue on 23 000–25 
000 km2 ja esiintymisruutuja arvioidaan olevan alle 
50. Rehevöitymisen haitallisten vaikutusten vuoksi 
luontotyypin katsotaan olevan jatkuvasti taantuva se-
kä abioottisilta että bioottisilta ominaisuuksiltaan, ja 
taantumisen katsotaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. 
Luontotyyppi luokittuu vaarantuneeksi (VU) sekä B1- 
että B2-alakriteerien perusteella (B1,2a(ii,iii)b; B3: LC).

Luontotyypin bioottista laatua olisi mahdollista tar-
kastella esim. meriajokkaan versotiheyttä, rihmalevien 
runsautta tai seuralaislajiston koostumusta koskevien 
aineistojen perusteella. Rehevöityminen on todennä-
köisesti aiheuttanut näissä tekijöissä haitalliseksi kat-
sottavia muutoksia. Koska muutosten suuruudesta ei 
ole mahdollista tehdä arvioita, luontotyyppi arvioitiin 
bioottisten laatutekijöiden perusteella puutteellisesti 
tunnetuksi sekä menneisyydessä että tulevaisuudessa 
(D1–D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä rehevöitymisen vuoksi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin vedenalaiset hiek-
kasärkät (1110), laajat matalat lahdet (1160) ja harjusaarien 
vedenalaiset osat (1610).
Vastuuluontotyyppi: Meriajokaspohjat on vastuuluon-
totyyppi.

I2.09

Luikkapohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä monivuotisen kas-
villisuuden peittävyys on vähintään 10 % ja luikkien 
(Eleocharis spp.) osuus kasvillisuudesta on vähintään 50 
%. Luontotyypin kasvillisuus voi olla joko vedenalais-
ta tai pinnan päälle ulottuvaa. Luontotyyppi esiintyy 
yleensä liejuisilla tai hiekkaisilla pohjilla, aivan vesi-
rajassa.

Luontotyyppiä muodostavista luikista yleisin on 
hapsiluikka (E. acicularis). Se on matalakasvuinen (2–10 
cm) vesikasvi, joka saattaa muodostaa laajoja kasvustoja 
juurakon ja rönsyjen avulla. Se viihtyy vesirajasta alle 
2 metrin syvyyteen. Muita yleisiä lajeja luontotyypissä 
ovat ranta-, meri- ja mutaluikka (E. palustris, E. uniglumis, 
E. mamillata), jotka kaikki ulottavat kasvustonsa pinnan 
päälle. Luikkien seassa kasvaa usein myös muita putki-
lokasveja, joista yleisimpiä ovat järviruoko (Phragmites 
australis) ja vesikuuset (Hippuris spp.) (Niina Kurikka, 
kirj. tiedonanto 2017).

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.H1B8 ja AA.J1B8: Itämeren valoisat lieju- ja hiekka-
pohjat, joilla vallitseva kasvillisuus muodostuu luikista.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
esiintyy maan ja veden rajalla, joten se rajoittuu hyvin 
erilaisiin ympäristöihin. Maan puolella yleisin ympä-
röivä luontotyyppi on järviruo’on vallitsema, kun taas 
vedessä muutos toisiin luontotyyppeihin on vaiheittai-
nen ja lajistossa lisääntyvät erilaiset vedenalaiset put-
kilokasvit.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Luontotyyppiä esiintyy to-
dennäköisesti pieninä laikkuina koko 
rannikolla, mutta laajemmat kasvustot 
ovat keskittyneet Perämerelle.
Uhkatekijät: Ruovikoituminen (Vre 2), 
rantalaidunnuksen loppuminen (Nu 2).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi 
katsotaan romahtaneeksi, jos sen kaikki 
esiintymät ovat hävinneet. Tähän johtaisi 

valtalajien eli luikkien häviäminen tai väheneminen si-
ten, etteivät pohjat enää missään luokitu luikkapohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Luikkapohjat arvioitiin säily-
väksi (LC) luontotyypiksi (A1, B1–B3).

Luikkavaltaisista pohjista ei ole olemassa seuran-
ta-aineistoja. Luikkavaltaisia yhteisöjä tavataan mata-
lassa vedessä, ja niiden määrää on voinut jossain määrin 
vähentää rehevöitymisestä ja rantalaidunnuksen loppu-
misesta johtuva ruovikoituminen. Pohjanlahden ranni-
kolla maankohoamisen seurauksena myös todennäköi-
sesti syntyy jatkuvasti uutta sopivaa kasvualustaa, eikä 
luikkapohjien kokonaismäärän arvioida vähentyneen 
merkittävästi lähimmän 50 vuoden aikana (A1: LC). Tu-
levaisuuden määrämuutoksia ei pystytä ennustamaan, 
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eikä pidemmän aikavälin mahdollisia muutoksia arvi-
oimaan (A2a & A3: DD). 

Jos pienetkin kasvustot luetaan luikkapohjiksi, on 
hyvin todennäköistä, että levinneisyys- ja esiintymis-
alueiden koot sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät 
B-kriteerin raja-arvot. Luontotyyppi on B-kriteerin pe-
rusteella säilyvä (B1–B3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin rannikon laguunit 
(1150) ja merenrantaniityt (1630). Voi sisältyä vesilain mu-
kaan säilytettäviin enintään 10 ha:n suuruisiin fladoihin ja 
kluuvijärviin.

I2.10

Kelluslehtisten luonnehtimat pohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä monivuotisen kasvil-
lisuuden peittävyys on vähintään 10 % ja kelluslehtis-
ten lajien osuus kasvillisuudesta on vähintään 50 %. 
Luontotyypin lajistoon sisältyvät isoulpukka (Nuphar 
lutea), isolumme (Nymphaea alba), uistinvita (Potamoge-
ton natans), vesitatar (Persicaria amphibia) sekä ranta-, 
kaita- ja pikkupalpakko (Sparganium emersum, S. an-
gustifolium ja S. natans). Muita yleisiä lajeja luontotyy-
pissä ovat ärviät (Myriophyllum spp.), vidat (Stuckenia 
pectinata, Potamogeton spp.), vesitähdet (Callitriche spp.), 
sarpiot (Alisma spp.) ja vesiherneet (Utricularia spp.) 
(Velmu-aineisto 2017).

Kaikki luontotyypin lajit ovat yleisiä sekä murto- 
että makeassa vedessä. Luontotyyppiä esiintyy useim-
miten erittäin suojaisissa, pehmeäpohjaisissa lahdissa 

ja etenkin jokisuistoissa alueilla, joissa veden syvyys 
jää alle neljän metrin. Useat luontotyypin lajeista sie-
tävät suolaista vettä heikosti. Kasvien korkeudessa on 
huomattavaa lajikohtaista vaihtelua (50 cm–3 m). Osa 
kasvien yhteyttävästä biomassasta on pinnan alla, ja 
vartta kasvattamalla kasvit ulottavat lehtensä kellu-
maan ja yhteyttämään veden pinnalle. Luontotyyppi 
sietääkin suhteellisen hyvin rehevöitymisen myötä 
samentuneita vesiä. (Hämet-Ahti ym. 1998; Mossberg 
ja Stenberg 2003)

Luontotyyppi tarjoaa suojaa ja ravintoa monille 
selkärangattomille ja hyönteisten toukille. Matalilla 
ja vähäsuolaisilla paikoilla eläinyhteisö muistuttaa 
järvien lajistoa, ja valtalajeina ovat hyönteisten toukat 
(Meriläinen 1989; Sutela ym. 2012). Alustaan kiinnit-
tyneitä pohjaeläimiä ei kelluslehtisten putkilokasvien 
vallitsemissa kasvustoissa juuri näy (lampipolyyppejä 
Hydra spp. lukuun ottamatta), mutta laiduntavat kotilot, 
hyönteisten toukat ja äyriäiset ovat tavallisia. Eläinyhtei-
sö on samankaltainen kuin vitojen tukema eläinlajisto 
vastaavissa ympäristöoloissa (Hansen 2008).

Luontotyypillä ei ole vastaavuutta HELCOM HUB 
-luokittelussa.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Meren puo-
lella luontotyyppi voi rajautua mm. vitojen, ärviöiden, 
haurojen (Ruppia spp.) ja hapsikoiden (Zannichellia spp.) 
luonnehtimiin tyyppeihin. Rannan matalassa vedessä 
taas yleistyvät mm. järviruoko (Phragmites australis), os-
mankäämit (Typha spp.), kaislat (Schoenoplectus spp.) ja 
luikat Eleocharis spp.) (Velmu-aineisto 2017).
Esiintyminen: Kaikki luontotyypin lajit ovat yleisiä 
rannikon vähäsuolaisissa vesissä ja myös sisävesis-
sä (Hämet-Ahti ym. 1998; Mossberg ja Stenberg 2003; 
Velmu-aineisto 2017). Itämeressä luontotyyppi on ylei-
sin Perämeren ja itäisen Suomenlahden jokisuistoissa 
(Velmu-aineisto 2017). Ahvenanmaan tiedot puuttuvat 
kartasta.
Uhkatekijät: Ruoppaukset (Vra 2), rehevöityminen 
(Vre 2).

Maasarvi, Perämeri. Kuva: Pekka Lehtonen

Kelluslehtisten 
luonnehtimat pohjat

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)
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Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajien eli kelluslehtisten häviäminen 
tai väheneminen siten, etteivät pohjat enää missään luo-
kitu kelluslehtisten luonnehtimiksi pohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Kelluslehtisten luonnehtimat 
pohjat arvioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, 
B1–B3).

Luontotyyppiä tavataan lähinnä jokisuistoissa ja 
erittäin vähäsuolaisten merenlahtien perukoissa, eikä 
siitä ole olemassa seuranta-aineistoja. Luontotyyppi 
painottunee Perämerelle ja itäisen Suomenlahden jo-
kisuistoalueille (Essi Keskinen ja Maiju Lanki, Metsä-
hallitus, kirj. tiedonanto 2017). Kelluslehtiset reagoivat 
rehevöitymiseen eri tavoin, mutta sietävät lisääntynyttä 
ravinteisuutta enimmäkseen hyvin, joten luontotyypin 
määrän ei oleteta vähentyneen tai tulevaisuudessa vä-
henevän merkittävästi (A1–A3: LC).

Velmu-havaintojen perusteella luontotyypin levin-
neisyysalue on noin 120 000 km2 ja esiintymisruutuja on 
35 (Velmu-aineisto 2017), mutta kaikkiaan esiintymis-
ruutujen määrän uskotaan ylittävän 55 ruudun raja-ar-
von reilusti. Luontotyyppi on B-kriteerin perusteella 
säilyvä (B1–B3: LC). 

Luontotyyppi ei kärsi lievästä rehevöitymisestä, mutta 
rehevöitymiskehityksen jatkuessa on mahdollista, että 
lajikoostumus luontotyypin sisällä muuttuu sameam-
pia ja ravinteikkaampia vesiä paremmin sietävien lajien 
suuntaan. Mahdollisesti tapahtuneiden tai tulevaisuu-
dessa tapahtuvien bioottisten muutosten suhteellista va-
kavuutta ei pystytä arvioimaan, joten D-kriteerin suhteen 
luontotyyppi on puutteellisesti tunnettu (D1–D3: DD).

Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin jokisuistot (1130) ja 
rannikon laguunit (1150). Voi sisältyä vesilain mukaan 
säilytettäviin enintään 10 ha:n suuruisiin fladoihin ja kluu-
vijärviin.

I3

Irtonaisen kasvillisuuden luonnehtimat 
pohjat

I3.01

Irtonaisen haurun luonnehtimat pohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa DD A1–A3, B1–B3 ?
Etelä-Suomi DD A1–A3, B1–B3 ?
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyyppiä luonnehtivat pysyvät 
kasvustot, jotka muodostuvat irtonaisesta tai löyhästi 
pohjaan kiinnittyneestä haurusta (Fucus spp.). Alku-
peräisissä HELCOM HUB -luokissa luontotyyppiin on 
sisällytetty ainoastaan täysin irtonaiset haurukasvustot, 
mutta tässä luokittelussa mukana ovat myös löyhästi 
kiinnittyneet kasvustot, joita saattaa esiintyä pehmeil-
lä pohjilla. Muun monivuotisen kasvillisuuden osuus 
luontotyypissä on alle 10 %, ja irtonainen tai löyhästi 
kiinnittynyt kasvillisuus peittää vähintään 10 % pohjas-
ta. Haurujen osuus kasvillisuudesta on vähintään 50 %. 

Björkö, Saaristomeri. Kuva: Heidi Arponen, Metsähallitus
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Luontotyyppi esiintyy valoisassa vyöhykkeessä suo-
jaisilla ja hieman avoimilla paikoilla. Luontotyyppiä on 
tavattu pääasiassa hiekka-, sora- ja mutapohjilla. Suolai-
suuden alaraja on sama kuin kiinnittyneellä hauruyh-
teisöllä, eli vähintään 4,5 ‰ (HELCOM 2013b).

Irtonaisen haurun luonnehtima luontotyyppi tun-
netaan heikosti Suomen rannikolla. Viime vuosien 
koti- ja ulkomaisten kenttähavaintojen perusteella 
Itämeren irtonaisen haurun esiintymät voisi jakaa nel-
jään alatyyppiin: 1) kelluvat irtonaiset haurukasvus-
tot, jotka ovat usein takertuneet ruovikon reunamiin; 
2) pehmeään pohjasedimenttiin löyhästi takertuneet 
haurukasvustot, jotka ovat säilyttäneet pystysuoran 
kasvutapansa; 3) virtausten mukana pehmeästi poh-
jalla liikuskelevat irtonaiset haurun muodostamat kas-
vustot ja 4) aaltojen palleroiksi pyörittämät irtonaisen 
haurun muodostamat kasvustot. Irtonaisista ja löyhäs-
ti pohjaan kiinnittyneistä haurukasvustoista on yksit-
täisiä havaintoja lähinnä etelä- ja lounaisrannikolta, 
mutta kasvustojen pysyvyys on vielä heikosti tunnettu 
(Heidi Arponen, Metsähallitus, kirj. tiedonanto 2017, 
Ellen Schagerström, kirj. tiedonanto 2017). Irtonaisten 
haurukasvustojen muodostuminen edellyttää sekä 
runsaiden kiinteiden haurukasvustojen esiintymistä 
lähellä että virtauksia, jotka kuljettavat kasvualustas-
taan irronneet haurut paikoille, joihin ne pysyvämmin 
kertyvät ja jatkavat kasvuaan.

Irtonaisten ja löyhästi kiinnittyneiden haurukasvus-
tojen pinta-alat voivat vaihdella suuresti, vain muuta-

man neliömetrin kokoisista laikuista useiden aarien 
mittaan. Sopivissa oloissa irtonaiset haurut jatkavat 
kasvuaan joko pystysuorassa pintaa kohti (löyhästi poh-
jaan kiinnittyneet) tai sekovarttaan kaikkiin suuntiin 
kasvattaen (irtonaiset palleromuodot). 

Irtonaiset haurun luonnehtimat yhteisöt muodosta-
vat kolmiulotteisen elinympäristön, josta kalat ja eri-
laiset selkärangattomat eläimet saavat ruokaa ja suojaa 
(vrt. Saksan esiintymät, von Oertzen 1968). Suomen 
rannikolta ei toistaiseksi ole tutkimustietoa irtonaiseen 
hauruun liittyvistä eliöyhteisöistä. Luontotyypin alla 
oleva pohjasedimentti saattaa ajoittain kärsiä hapetto-
muudesta, mikä puolestaan heikentää sekä haurun että 
sen ylläpitämän eliöyhteisön toimintaa.

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.H1Q1, AA.H1Q2, AA.I1Q1, AA.I1Q2, AA.J1Q1, AA.
J1Q2, AA.M1Q1 ja AA.M1Q2: Itämeren valoisat liejuiset, 
karkeat ja hiekka- ja sekapohjat, joissa vallitseva kasvil-
lisuus muodostuu pysyvistä irtonaisen haurun kasvus-
toista (normaalit ja kääpiömuodot).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Alueellisesti 
luontotyyppi liittyy pohjassa kiinni kasvaviin hauru-
yhteisöihin ja esiintyy näiden yhteisöjen läheisyydessä. 
Irtonaiset haurut kertyvät usein mataliin lahtiin hiek-
kaisille ja/tai pehmeille pohjille, joilla muu eliöstö on 
vedenalaisten putkilokasvien tai pohjaeläinten luon-
nehtimaa. Erot yhteisöjen välillä perustuvat yleensä 
paikalliseen vaihteluun peittävyyksissä, ja siirtymä 
luontotyypistä toiseen on usein vaiheittainen.

HELCOM:n (2013b) listauksen mukaiset kaksi ala-
tyyppiä, jotka muodostuvat normaalista ja kääpiömuo-
toisesta haurusta, löytyvät todennäköisesti molemmat 
myös Suomen rannikolta, vaikka tarkempaa tietoa ala-
tyyppien yleisyydestä tai esiintymisestä ei ole.

! !

!

Esiintyminen: Luontotyyppiä esiintyy 
luultavasti niillä rannikkoalueilla, joilla 
kiinni kasvavat haurut ovat yleisiä. Var-
sinaiset havainnot irtonaisen haurun 
luonnehtimista pohjista sijoittuvat Sel-
kämerelle, Saaristomerelle ja läntiselle 
Suomenlahdelle. Havainnot ovat kui-
tenkin niin vähäisiä ja hajanaisia, ettei 
luontotyypin yleisyydestä ole perustel-

tua esittää arviota. 
Uhkatekijät: Rihmalevien runsaus, veden samentumi-
nen ja pohjien hapettomuus (Vre 3), ruoppaukset (Vra 2), 
suolapitoisuuden aleneminen (Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi irtonaisen haurun häviäminen tai vä-
heneminen siten, etteivät pohjat enää missään luokitu 
täksi luontotyypiksi.
Arvioinnin perusteet: Irtonaisen haurun luonnehti-
mat pohjayhteisöt arvioitiin puutteellisesti tunnetuiksi 
(A1–A3, B1–B3: DD). 

Luontotyyppi tunnetaan erittäin heikosti, siitä on 
vain hajahavaintoja, eikä sen määrämuutoksia tunneta 
(A1–A3: DD). Luontotyypistä ei ole seuranta-aineistoa, 
mutta rehevöitymisen edetessä rihmalevien runsaus, 

Östervik, Saaristomeri. Kuva: Heidi Arponen; 
Metsähallitus
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veden samentuminen ja pohjien hapettomuus ovat 
luultavasti vaikuttaneet haitallisesti myös tämän luon-
totyypin esiintymiin. Ruoppaukset saattavat olla uhka 
luontotyypille suojaisissa lahdissa, joissa ruoppausten 
myötä muuttuvat veden virtaukset voivat huuhtoa ir-
tokasvustoja pois (Ellen Schagerström, kirj. tiedonanto 
2017). Myös ilmastonmuutos voi esimerkiksi suolapi-
toisuuden laskun tai lämpenemisen myötä kiihtyvän 
rehevöitymisen kautta vaikuttaa luontotyyppiin ne-
gatiivisesti.

Luontotyypin levinneisyysalueen koko on pienempi 
tai samaa suuruusluokkaa kuin haurupohjien, mutta 
muuten sen levinneisyyskuvaa ei tunneta. Vain muuta-
mien tunnettujen esiintymispaikkojen perusteella (Vel-
mu-aineisto 2017;  Heidi Arponen, kirj. tiedonanto 2017) 
ei ole mahdollista arvioida esiintymisruutujen koko-
naismäärää. Luontotyyppi on puutteellisesti tunnettu 
myös B-kriteerin perusteella (B1–B3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin rannikon laguunit 
(1150), laajat matalat lahdet (1160) ja kapeat murtovesilahdet 
(1650). Voi sisältyä vesilain mukaan säilytettäviin enin-
tään 10 ha:n suuruisiin fladoihin.

I3.02

Karvalehtipohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC +
Etelä-Suomi LC +
Pohjois-Suomi

Tankeakarvalehti on juureton vesikasvi, joka voi kas-
vaa jopa 50 cm:n pituiseksi. Ravinteita suoraan vedestä 
käyttävä kasvi on erittäin nopeakasvuinen. Itämeren 
karvalehdet kukkivat harvoin, mutta laji lisääntyy myös 
irtonaisista versonkappaleista. Niukkaankin valoon 
tyytyvä karvalehti kasvaa usein suojaisissa merenlah-
dissa, jopa osittain pohjasedimenttiin hautautuneena. 
Matalien merenlahtien putkilokasveille tyypilliseen 
tapaan karvalehtikin viihtyy sekayhteisöissä, joissa 
seuralaislajeina ovat usein ravinteita hyvin sietävät 
hapsivita (Stuckenia pectinata) ja ärviät (Myriophyllum 
spp.) (Leinikki ym. 2004; Hansen ym. 2012). Sameita 
ja ravinteikkaita elinoloja hyvin sietävä karvalehti on 
usein viimeinen kasvilaji ennen kaiken kasvillisuuden 
tukahtumista rehevöityneissä poukamissa (Hansen ja 
Snickars 2014).

Suotuisissa oloissa karvalehtikasvustot voivat kas-
vaa erittäin nopeasti ja jopa täyttää biomassallaan ko-
ko vesipatsaan. Sekä yksi- että monilajisissa yhteisöissä 
karvalehtikasvustot tarjoavat suojaa ja ravintoa monille 
kalalajeille sekä selkärangattomille, mm. hyönteisten 
toukille.

Yleisen tankeakarvalehden lisäksi Suomen rannikol-
le on levinnyt toinenkin karvalehtilaji, hentokarvalehti 
(C. submersum), jota on toistaiseksi löydetty Ahvenan-
maan saaristosta ja Espoon edustalta (Lampinen ja Lahti 
2011; Kurtto ja Helynranta 2017; Velmu-aineisto 2017).

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.H1Q4 ja AA.M1Q4: Itämeren valoisat lieju- ja seka-
pohjat, joissa vallitseva kasvillisuus muodostuu pysy-
vistä irtonaisen tankeakarvalehden kasvustoista. 
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyp-
pi voi muuttua vaiheittain joko muiden vesikasvien 
vallitsemiksi yhteisöiksi tai kasvillisuudesta vapaiksi, 
pohjaeläinten luonnehtimiksi pohjiksi. Yleisimmät poh-
jaeläinten luonnehtimat luontotyypit näillä matalilla 
alueilla ovat monisukasmato-, liejusimpukka- ja survi-
aissääskipohjat (vrt. Hansen ym. 2012).
Esiintyminen: Luontotyyppi esiintyy yleisenä eteläi-
sellä ja lounaisella rannikolla ja harvinaisena Peräme-

Raisionlahti, Saaristomeri. Kuva: Rami Laaksonen

Karvalehtipohjat

Ahvenanmaan tiedot 
puutteelliset

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)

Luonnehdinta: Luontotyyppiä luonnehtivat pysyvät 
kasvustot, jotka muodostuvat irtonaisista tai löyhästi 
pohjaan kiinnittyneistä kasviyhteisöistä, joissa tankea-
karvalehden (Ceratophyllum demersum) osuus on vähin-
tään 50 %. Luontotyyppi esiintyy yleensä matalissa, erit-
täin suojaisissa ja liejupohjaisissa lahdissa, harvemmin 
ulkosaariston suojaisissa sekapohjaisissa lahdissa.
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pallerot keräytyvät lahtien suuaukkoihin ja kiertyvät 
pallomuotoisiksi kasvustoiksi, jotka jatkavat kasvuaan 
olojen ollessa suotuisat (Boedeker ym. 2009; Boedeker 
ym. 2010). Viime vuosien kartoitusten perusteella Suo-
men rannikon irtonaiset ahdinpalleroyhteisöt vaikutta-
vat kertyvän erityisesti melko suojaisiin merenlahtiin 
(Velmu-aineisto 2017). Luontotyyppiin liittyvästä poh-
jaeläimistöstä ei ole tietoa.

HELCOM HUB -luokittelussa ei ole vastaavaa kuu-
dennen tason luokkaa, mutta luontotyyppi sisältyy vii-
dennen tason luokkiin AA.H1Q ja AA.J1Q: Itämeren va-
loisat lieju- tai hiekkapohjat, joissa vallitseva kasvillisuus 
muodostuu irtonaisista monivuotisista kasvustoista.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
esiintyy yleensä melko suojaisilla alueilla, joilla ei ole 
pysyvää kasvillisuutta ja joilta pohjalla liikkuvat ah-
dinpallerot eivät kulkeudu avomerelle. Vielä suojaisem-
mille alueille siirryttäessä pysyvä kasvillisuus saattaa 
vaiheittain korvata ahdinpalleroyhteisön. Mahdollisia 
yhteyksiä pohjaeläinyhteisöihin ei tunneta.
Esiintyminen: Luontotyyppi esiintyy harvakseltaan 
koko Suomen rannikolla, lukuun ottamatta Saaristo-
merta (Velmu-aineisto 2017). Luontotyyppi on yleisin 
Suomenlahdella ja Perämerellä. Ahvenanmaan tiedot 
puuttuvat kartasta.
Uhkatekijät: Ajelehtivat rihmalevämatot (Vre 2).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi irtonaisen ahdinpalleron häviäminen tai 
väheneminen siten, etteivät pohjat enää missään luokitu 
täksi luontotyypiksi.
Arvioinnin perusteet: Irtonaisen ahdinpalleron luon-
nehtimat pohjat arvioitiin puutteellisesti tunnetuksi 
(DD) luontotyypiksi (A1–A3, B2). 

Luontotyyppi tunnetaan varsin heikosti. Mahdollisia 
määrämuutoksia ei tunneta lainkaan, eikä niitä pystytä 
ennustamaan tulevaisuuteen (A1–A3: DD). Luontotyyp-
pi voi muodostua samoille alueille kuin rihmaleväma-
tot, jolloin muu levämassa saattaa häiritä ahdinpalleroi-
den liikettä ja kasvua.

rellä (Velmu-aineisto 2017). Tankeakarvalehti viihtyy 
matalissa lahdissa sekä makeassa että murtovedessä, 
avoimia alueita lukuun ottamatta. 
Uhkatekijät: –
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi karvalehden häviäminen tai vähenemi-
nen siten, etteivät pohjat enää missään luokitu täksi 
luontotyypiksi.
Arvioinnin perusteet: Karvalehtiyhteisöt arvioitiin 
säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, C1–C3).

Karvalehtiyhteisöistä ei ole olemassa seuranta-ai-
neistoja, mutta niiden määrän päätellään lisääntyneen 
(A1 & A3: LC). Karvalehti hyötyy vesistöjen ravinnepi-
toisuuden noususta ja sietää samentunutta vettä monia 
muita putkilokasveja paremmin. Luontotyypin ei usko-
ta vähenevän merkittävästi myöskään tulevaisuudessa 
(A2a: LC).

Levinneisyys- ja esiintymisalueen koot ylittävät 
B-kriteerin raja-arvot. Luontotyyppi on B-kriteerin pe-
rusteella säilyvä (B1–B3: LC).

Karvalehtiyhteisöt viihtyvät ravinnepitoisessa ve-
dessä, joten rehevöityminen ei liene niitä suuremmin 
haitannut. Vaikka näkösyvyys on Itämerellä yleisesti 
ottaen 50 vuoden aikana heikentynyt, ei vaikutus kar-
valehden elinympäristöissä ole ollut kovin huomattava, 
eikä tilanteen uskota muuttuvan merkittävästi huonom-
paan suuntaan tulevaisuudessa (C1–C3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Paraneva. Karvalehti saa rehevöitymisen 
jatkuessa kilpailuetua muihin vesikasveihin nähden.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin jokisuistot (1130), 
rannikon laguunit (1150), laajat matalat lahdet (1160) ja ka-
peat murtovesilahdet (1650). Voi sisältyä vesilain mukaan 
säilytettäviin enintään 10 ha:n suuruisiin fladoihin ja kluu-
vijärviin.

I3.03

Irtonaisen ahdinpalleron luonnehtimat 
pohjat

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa DD A1–A3, B2 ?
Etelä-Suomi DD A1–A3, B2 ?
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyyppiä luonnehtivat pysyvät 
kasvustot, jotka muodostuvat irtonaisista kasviyhtei-
söistä, joissa ahdinpalleron (Aegagropila linnaei) osuus 
on vähintään 50 %.

Luontotyyppi on suhteellisen harvinainen Suomen 
rannikolla ja esiintyy yleensä matalissa merenlahdis-
sa liejuisilla tai hiekkaisilla pohjilla (Velmu-aineisto 
2017). Irtonaisina pohjalla pyörivät ahdinpallerokuu-
lat jatkavat kasvuaan ja tarvitsevat valoa yhteyttääk-
seen (Boedeker ym. 2010; Koistinen 2017b). Alun perin 
ahdinpallero kasvaa kovaan alustaan kiinnittyneenä 
rihmalevänä jopa 8 metrin syvyydessä, mutta alku-
peräisestä kasvualustastaan irti repeytyneinä ahdin-

Larsmo, Perämeri. Kuva: Suvi Saarnio, Metsähallitus
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Velmu-aineiston perusteella luontotyypin levinnei-
syysalueen koko on yli 130 000 km2 ja esiintymisruutuja 
on 27 (Velmu-aineisto 2017). Esiintymisruutujen koko-
naismäärää on kuitenkin mahdotonta arvioida, joten 
luontotyyppi on toistaiseksi puutteellisesti tunnettu 
(DD) B2-kriteerin perusteella. Levinneisyysalueen koon 
ja esiintymispaikkojen määrän perusteella luontotyyp-
pi on säilyvä (B1 & B3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin rannikon laguunit 
(1150), laajat matalat lahdet (1160) ja kapeat murtovesilahdet 
(1650). Voi sisältyä vesilain mukaan säilytettäviin enin-
tään 10 ha:n suuruisiin fladoihin.

I4

Selkärangattomien luonnehtimat kovat 
pohjat

I4.01

Sinisimpukkapohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC –
Etelä-Suomi LC –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä kallio-, kivi- tai seka-
pohja on lähes tai täysin kasviton ja pohjaeläinyhteisös-
sä sinisimpukan (Mytilus trossulus) osuus on vähintään 
50 % biomassasta. 

Itämeren sinisimpukka on kahden sinisimpukkalajin 
risteymä, M. trossulus x M. edulis (Waldeck ja Larsson 
2013). Kuoren muoto on pitkulaisen kolmiomainen, ja 
väri vaihtelee tummansinisestä mustaan. Itämeren si-
nisimpukat ovat 1–4 cm:n mittaisia, mereisiä sinisimpu-
koita pienempiä (Kautsky 1982a; Westerbom ym. 2002). 

Sinisimpukka on yksi Itämeren avainlajeista. Sini-
simpukat elävät usein tiheinä yhteisöinä, joiden pinta- 

alat vaihtelevat muutamista neliömetreistä hehtaarei-
hin. Simpukkakoloniat sijaitsevat yleensä kiinnittynei-
nä koviin pintoihin (kallioon, lohkareisiin), mutta niitä 
löytyy myös hiekalta ja soralta – joskus jopa pehmeiltä 
pohja-aineksilta. Irtonaisempien pohjatyyppien sini-
simpukat kiinnittyvät pohjan sijaan toisiinsa. Tyypil-
lisimmin sinisimpukkayhteisöt löytyvät 8–12 metrin 
syvyydestä, mutta ne selviytyvät sekä matalammassa 
että syvemmässä vedessä, mikäli ympäristöolot ovat 
suotuisat (Westerbom ja Jattu 2006; POHJE 2017). Yksit-
täiset sinisimpukat voivat kasvaa myös kiinnittyneinä 
uposkasveihin tai kookkaampiin leviin, kuten rakko-
hauruun, mutta näissä oloissa elävät simpukat eivät 
muodosta luontotyyppiä. Tiheät sinisimpukkayhteisöt 
edellyttävät noin 5 ‰:n suolapitoisuutta, mutta yksit-
täiset simpukat voivat selvitä vähäsuolaisemmissakin 
oloissa (Kautsky 1982b; Westerbom ym. 2002). 

Sinisimpukkayhteisöt tarjoavat suojaa ja ravintoa 
monille lajeille. Sinisimpukoita syövät mm. haahkat 
(Somateria mollissima) ja allit (Clangula hyemalis), monet 
särkikalat (Cyprinidae) sekä kampelat (Platichthys flesus) 
(Öst ja Kilpi 1997; Lappalainen ym. 2005; Westerbom ym. 
2006; Borg ym. 2014). Sinisimpukkayhteisöissä viihtyvät 
myös monet selkärangattomat, kuten kotilot (Hydrobia 
spp., Theodoxus fluviatilis), katkat (Gammarus spp.), le-
väsiirat (Idotea spp.), monisukasmadot (Polychaeta), li-
mamadot (Nemertea) ja laakamadot (Platyhelminthes). 
Lisäksi sinisimpukkayhteisöihin muodostuu pieniä 
pehmeän pohja-aineksen täyttämiä lokeroita, joissa 
pehmeiden pohjien lajit, kuten liejusimpukka (Macoma 
balthica), idänsydänsimpukka (Cerastoderma glaucum) ja 
merisukasjalkainen (Hediste diversicolor) voivat selviytyä 
(Norling ja Kautsky 2008; Koivisto 2011).

Hidasliikkeisenä ja pitkäikäisenä lajina sinisimpuk-
ka toimii hyvänä veden laadun indikaattorina. Niiden 
arvioidaan suodattavan vuosittain koko Itämeren vesi-
massaa vastaavan vesimäärän. Veden ravinteet ja saas-
teet sitoutuvat simpukoihin. (Kautsky ja Kautsky 2000) 

Sinisimpukat lisääntyvät vapauttamalla sukusolun-
sa veteen hedelmöittymistä varten. Toukat ajelehtivat 
virtausten mukana ja vajoavat lopulta pohjaan kiinnit-
tyäkseen kovaan pohja-ainekseen. Sinisimpukkayhtei-
söjä voi muodostua ainoastaan paikoille, joilla kiinnitty-
mispinnat eivät ole sedimentin, lietteen tai rihmalevien 
peitossa. (Vuorinen ym. 2002; Westerbom ym. 2008)

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.A1E1, AA.I1E1, AA.M1E1, AB.A1E1, AB.I1E1, AB.
M1E1: Itämeren valoisat ja valottomat kallio-, kivi-, 
sora- ja sekapohjat, joilla vallitseva lajisto muodostuu 
sinisimpukoista (Mytilidae).
Maantieteellinen vaihtelu: Suolapitoisuuden vaihtelu vai-
kuttaa sinisimpukoiden runsauteen ja biomassaan. Itäme-
ren kookkaimmat simpukat sijaitsevat Tanskan salmissa, 
ja simpukoiden mitat pienenevät suolaisuuden laskiessa 
(Kautsky 1982a; Westerbom ym. 2002). Suomen rannikon 
suurimmat simpukkatiheydet ja biomassat löytyvät Saa-
ristomeren ja Suomenlahden ulkosaaristosta (Vuorinen 
ym. 2002; Westerbom ja Jattu 2006). Selkämeren eteläosien 
sinisimpukkayhteisöt saattavat olla yksilömääriltään 
runsaampia, mutta biomassa jää alhaisemmaksi simpu-
koiden pienemmän koon vuoksi (Westerbom ym. 2002).

Irtonaisen ahdinpalleron 
luonnehtimat pohjat

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)
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Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Sinisimpuk-
kayhteisöt esiintyvät usein punaleväyhteisöjen rinnal-
la (Velmu-aineisto 2017). Simpukoiden suhde leviin on 
monimutkainen, sillä lajit kilpailevat elintilasta, mutta 
toisaalta simpukkayhteisön aineenvaihdunta tuottaa 
leville ravintoa (Kautsky ja Wallentinus 1980; Kautsky 
ja Evans 1987). Matalammissa vesissä sinisimpukkayh-
teisöt esiintyvät rinnakkain haurujen tai rihmalevien 
kanssa. Sinisimpukoita löytyy usein myös putkilokas-
viyhteisöistä, esimerkiksi meriajokasniityiltä (Boström 
ja Bonsdorff 1997; Reusch 1998). Valottomissa syvyyk-
sissä sinisimpukan kanssa tilasta kilpailevat merirokko 
(Amphibalanus improvisus) ja levärupi (Einhornia crustu-
lenta), jotka molemmat häviävät biomassassa simpukoil-
le. Pehmeillä pohjilla esiintyvät sinisimpukkayhteisöt 
kasvavat kiinnittyneinä toisiinsa, ja muodostavat poh-
ja-aineksen päälle omanlaisensa ympäristön. Kuollei-
den simpukoiden kuorista saattaa muodostua uutta 
luontotyyppiä, kuorisorapohjia. 
Esiintyminen: Sinisimpukan esiintymistä Suomen ran-
nikolla rajoittaa suolaisuus. Luontotyyppi ja laji puut-
tuvat Merenkurkun pohjoispuolelta, itäiseltä Suomen-
lahdelta ja vähäsuolaisimmista lahdista (Velmu-aineisto 
2017). Syvälle kerrostunut suolainen vesi saattaa laajen-
taa sinisimpukan esiintymisaluetta, mikäli ravintoa on 
tarjolla riittävästi. 

Suurimmat sinisimpukkabiomassat löytyvät Saaris-
tomeren ulkosaaristosta. Määrät vähenevät sekä itään 
että pohjoiseen siirryttäessä. Suurimmat yksilömäärät 
löytyvät eteläiseltä Selkämereltä ja läntiseltä Suomen-
lahdelta. Itäisellä Suomenlahdella sinisimpukka kor-
vautuu makean veden vieraslajilla, vaeltajasimpukalla 
(Dreissena polymorpha) (Velmu-aineisto 2017).

Uhkatekijät: Suolapitoisuuden aleneminen (Im 2), poh-
jien liettyminen ja mahdollisesti myös ravinnon kautta 
tulevat rehevöitymisen haitalliset vaikutukset (Vre 2), 
merirokon kilpailu (L 1), kemialliset haittavaikutukset 
(Kh 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi sinisimpukan häviäminen tai vähene-
minen siten, etteivät pohjat enää missään luokitu täksi 
luontotyypiksi. Romahtamiseen johtaisi myös veden 
suolapitoisuuden lasku alle 5 ‰:een rannikkovesissä.
Arvioinnin perusteet: Sinisimpukkapohjat arvioitiin 
säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1, B1–B3).

Sinisimpukkavaltaisten pohjien ei uskota vähenty-
neen merkittävästi menneen 50 vuoden aikana (A1: LC), 
vaikka ajanjakso sisältää myös suuria kannanvaihte-
luita. Suomenlahdella sinisimpukkakanta romahti 
1990-luvulla ja aikuiset yksilöt lähes katosivat Hangosta 
itään, mutta kanta oli jo vuosikymmenen loppupuolella 
toipumassa romahduksesta (Mats Westerbom, kirj. tie-
donanto 2016). Sisäsaaristossa pohjien liettyminen on 
voinut vähentää sinisimpukkayhteisöjen määrää jonkin 
verran. Jo 1800-luvulla Itämereen saapunut merirokko 
on saattanut vaikuttaa sinisimpukkavaltaisten pohjien 
määrään, mutta mahdollisen kilpailusta aiheutuneen 
vähenemisen suuruusluokkaa ei pystytä arvioimaan 
(A3: DD).

Sinisimpukkapohjien esiintyminen on pitkälti si-
doksissa suolaisuuteen ja Itämeren suolapitoisuuden 
laskiessa sinisimpukka vähenisi Suomen rannikolla. 
Tulevaisuuden määrämuutokset katsottiin kuitenkin 
puutteellisesti tunnetuiksi (A2a: DD).

Sinisimpukkavaltaisten pohjien levinneisyysalue 
ulottuu ainakin Merenkurkusta Suomenlahden keski-
osiin ja sen koko on Velmu-aineiston perusteella 89 000 
km2 (Velmu-aineisto 2017). Esiintymisruutuja on Vel-
mu-havaintojen perusteella 188. Luontotyyppi on B-kri-
teerin perusteella säilyvä (B1–B3: LC).

Rehevöityminen on haitallista simpukoillekin, vaik-
ka ne myös hyötyvät lisääntyneestä ravinnon määräs-
tä vedessä (Wolowicz ym. 2006; Maar ja Hansen 2011). 

Porsskär, läntinen Suomenlahti. Kuva: Mats Westerbom, 
Metsähallitus

Sinisimpukkapohjat

Ahvenanmaan tiedot 
puutteelliset

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)
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Simpukoita hyödyttää ainoastaan lievä ravinnepitoisuu-
den kasvu ja vain siinä tapauksessa, että ravinteiden 
lisääntyminen johtaa juuri sinisimpukoille kelpaavan 
planktonin (esim. piilevät Pleurosigma ja Gyrosigma) 
runsastumiseen (Wolowicz ym. 2006; Maar ja Hansen 
2011). Ilmastonmuutoksen oletetaan muuttavan Itäme-
ren planktonyhteisöjen rakennetta (Smetacek ja Cloern 
2008; Maar ja Hansen 2011), millä saattaa olla kielteinen 
vaikutus lähinnä kasviplanktonia ravinnokseen käyttä-
viin sinisimpukkayhteisöihin (Bracken ym. 2012; Müren 
ym. 2005). Lisäksi rehevöitymisestä johtuva rihmalevien 
ja kertyvän sedimentin lisääntyminen tukahduttavat 
simpukkayhteisöjä (Vuorinen ym. 2002; Westerbom ym. 
2008). Abioottisten tai bioottisten muutosten suhteellista 
vakavuutta ei kuitenkaan pystytä arvioimaan (C1–C3, 
D1–D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Rehevöitymiskehityksen 
jatkuessa luontotyypin tilan odotetaan heikkenevän 
edelleen keskeisillä esiintymisalueilla.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin riutat (1170) tai ul-
kosaariston luotojen ja saarien vedenalaiset osat (1620).
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
Itämeren kalliopohjat.

I4.02

Vaeltajasimpukkapohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NE
Etelä-Suomi NE
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä kallio-, kivi- tai seka-
pohja on lähes tai täysin kasviton ja pohjaeläinyhtei-
sössä vaeltajasimpukan (Dreissena polymorpha) osuus on 
vähintään 50 % biomassasta. 

Vaeltajasimpukka on vieraslaji, joka on kotoisin Mus-
tanmeren ja Kaspianmeren alueelta. Meillä se havaittiin 
ensi kerran Suomenlahdella vuonna 1995. Vaeltajasim-
pukka kiinnittyy koville pohjatyypeille byssus-rihmas-
ton avulla ja suodattaa ravinnokseen planktonia. Laji 
muistuttaa siten ekologialtaan sinisimpukkaa. Vaeltaja-
simpukka lisääntyy ja leviää pelagisen toukkavaiheen 
avulla. Lisääntyminen alkaa, kun veden lämpötila on 
vähintään +12° C (McMahon 1996). Lisääntymiskauden 
pituutta Suomenlahdella ei tunneta, mutta lämpötilan 
perusteella se alkaisi kesäkuussa ja jatkuisi syksyyn. 
Vapaasti uiva toukka on melko pieni, suurimmillaan 
vain noin 0,3 mm:n pituinen. Toukkavaiheen kestoksi 

Ulko-Tammio, itäinen Suomenlahti. Kuva: Petra Pohjola, Metsähallitus
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Vaeltajasimpukkapohjat

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)

on arvioitu 10 päivää. Yksilölliset erot kasvunopeuk-
sissa ovat suuria ja vuosirenkaisiin perustuvan analyy-
sin mukaan Suomenlahdella tavatut 2-vuotiaat yksilöt 
ovat olleet 6–10 mm:n pituisia ja 5-vuotiaat 12–16 mm:n 
pituisia. Vaeltajasimpukka kasvaa Suomen rannikolla 
yleisesti noin 20 mm:n pituiseksi (Valovirta ja Porkka 
1996; Antsulevitch ym. 2003).

Vaeltajasimpukan esiintyminen painottuu 4–7 m 
syvyyteen, mikä kuvastanee myös luontotyypin esiin-
tymistä. Enimmillään vaeltajasimpukoita on havaittu 
14 750 yksilöä neliömetrillä (Velmu 2017; POHJE 2017). 
Muuta tyypillistä lajistoa vaeltajasimpukkavaltaisilla 
pohjilla edustavat levärupi (Einhornia crustulenta), kas-
pianpolyyppi (Cordylophora caspia) sekä kalvomaiset 
puna- ja ruskolevät.

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.A1E2 ja AA.M1E2: Itämeren valoisat kallio-, kivi- ja 
sekapohjat, joilla vallitsevana lajina on vaeltajasimpukka.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
esiintyy rinnakkain ainakin monivuotisten rihmalevien 
luonnehtimien pohjien kanssa. 
Esiintyminen: Vaeltajasimpukka on makean veden laji, 
joka sietää matalaa suolapitoisuutta aina 4,5–5,5 ‰:een 
asti. Vaeltajasimpukan esiintyminen rajoittuu Suomen-
lahden itäosaan ja sitä tavataan lännessä Loviisan saa-
ristoon asti (Velmu-aineisto 2017). Vaeltajasimpukka 
runsastuu itään päin ja sen hallitsemaa luontotyyppiä 
tavataan lähinnä itäisimmässä saaristossa puoliavoi-
milla paikoilla. 
Uhkatekijät: Ei arvioitu.
Romahtamisen kuvaus: Ei arvioitu.
Arvioinnin perusteet: Luontotyyppi on vieraslajin 
luonnehtima eikä sitä ole arvioitu.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi kuvattu luontotyyppi, 
mutta ei arvioitu.
Kehityssuunta: Ei arvioitu.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin riutat (1170) tai ul-
kosaariston luotojen ja saarien vedenalaiset osat (1620).

I4.03

Merirokkopohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NE
Etelä-Suomi NE
Pohjois-Suomi

Koivuluoto, itäinen Suomenlahti. Kuva: Ari O. Laine, 
Metsähallitus

Luonnehdinta: Luontotyypissä kallio-, kivi- tai seka-
pohja on lähes tai täysin kasviton ja pohjaeläinyhtei-
sössä merirokon (Amphibalanus improvisus) osuus on 
vähintään 50 % biomassasta. 

Merirokko on kovilla pinnoilla kiinnittyneenä elävä 
äyriäinen. Yksittäisen merirokon vaalea kuori on hal-
kaisijaltaan vajaan senttimetrin mittainen, ja kuoren 
sisältä eläin saalistaa ohi ajelehtivaa planktonia sii-
majaloillaan. Merirokon toukkavaihe on pelaginen, ja 
paikoilleen kiinnittynyt yksilö kasvaa aikuiseksi niillä 
sijoillaan. Yksilöt voivat kiinnittyä mille tahansa kovalle 
tai napakalle pinnalle, ja suotuisissa oloissa merirokko-
yhteisö voi peittää laajojakin aloja. Merirokkoja löytyy 
matalasta rantavedestä aina 15 metrin syvyyteen asti. 
Runsaina merirokot vievät kasvualaa muilta koville 
pinnoille kiinnittyviltä lajeilta, kuten sinisimpukoilta, 
punaleviltä ja hauruilta.

Vieraslaji merirokko saapui Itämerelle 1800-luvun 
puolivälissä ja on jo levinnyt koko Suomen rannikolle 
Perämerta lukuun ottamatta. 

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.A1I1, AA.M1I1, AB.A1I1 ja AB.M1I1; Itämeren va-
loisat ja valottomat kallio-, kivi- ja sekapohjat, joilla val-
litsevana lajina on merirokko.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyp-
piä voi esiintyä muiden kovien pohjien luontotyyp-
pien, mm. sinisimpukka-, hauru- ja punaleväpohjien 
läheisyydessä, ja niiden väliset vaihettumat ovat usein 
vähittäisiä. 
Esiintyminen: Luontotyyppi on yleisin Suomenlah-
della, mutta sitä voi löytyä koko rannikolta aina Me-
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renkurkkuun asti, mikäli veden suolaisuus on riittävä 
(Velmu-aineisto 2017). Pienikokoinen laji on kuitenkin 
harvoin vallitseva ja esiintyy useimmiten sekayhteisöis-
sä sinisimpukoiden, punalevien ja haurujen kanssa. Ah-
venanmaan havainnot puuttuvat kartasta.
Uhkatekijät: Ei arvioitu.
Romahtamisen kuvaus: Ei arvioitu.
Arvioinnin perusteet: Luontotyyppi on vieraslajin 
luonnehtima eikä sitä ole arvioitu.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi kuvattu luontotyyppi, 
mutta ei arvioitu.
Kehityssuunta: Ei arvioitu.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin riutat (1170) ja ulko-
saariston luotojen ja saarien vedenalaiset osat (1620).

I4.04

Polyyppipohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa DD A1–A3, D1–D3 ?
Etelä-Suomi DD A1–A3, D1–D3 ?
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä kallio-, kivi- tai seka-
pohja on lähes tai täysin kasviton ja pohjaeläinyhteisös-
sä polyyppien osuus on vähintään 50 % biomassasta. 

Polyypit ovat koville pinnoille kiinnittyviä polttiai-
seläimiä, jotka saalistavat ravinnokseen pienikokoista 
eläinplanktonia lonkeromaisissa pyyntielimissä sijait-
sevien poltinsolujen avulla. Polyypit voivat lisääntyä 
joko toukkavaiheen avulla tai suvuttomasti silmikoi-
malla. Erillisinä polyyppeinä esiintyvät lajit (esim. Hyd-
ra-suvun polyypit) ovat pienikokoisia eivätkä esiinny 
tarpeeksi runsaina muodostaakseen varsinaista luon-
totyyppiä. Määritelmän mukaisessa luontotyypissä ta-
vataan sen sijaan suurempia, runkokuntina esiintyviä 
lajeja. Näitä ovat murtovesipolyyppi (Gonothyraea lové-
ni) sekä kaspianpolyyppi (Cordylophora caspia). Luonto-
tyypin yleisyys ja esiintyminen tunnetaan kuitenkin 
puutteellisesti, eikä sen alkuperäisyys ole Suomessa 

täysin varma. Runkokuntia muodostavat polyypit voi-
vat kasvaa runsaina valoisan kasvillisuusvyöhykkeen 
alapuolella ja etenkin paikoilla, joissa esiintyy virtausta. 
Hennon rakenteensa vuoksi niistä ei kuitenkaan muo-
dostu valtalajia, mikäli samoilla paikoilla esiintyy sini-
simpukkaa, vaeltajasimpukkaa tai merirokkoa. Ainakin 
kaspianpolyyppi voi nopean kasvunsa ansiosta asuttaa 
myös uusia keinotekoisia substraatteja (Laihonen ym. 
1985; Jormalainen ym. 1994) ja muodostaa lyhytaikaisen 
luontotyypin ennen muiden lajien asettumista. 

Kaspianpolyyppi on vieraslaji, joka saapui Itämereen 
1800-luvun alussa ja on sittemmin levinnyt koko Suo-
men merialueelle. Ei ole tiedossa, missä määrin alku-
peräislajistoon kuuluvat murtovesipolyypit ovat ennen 
kaspianpolyypin ja merirokon saapumista muodosta-
neet luontotyyppiesiintymiksi luettavia kasvustoja.

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.A1G1, AA.M1G1, AB.A1G1 ja AB.M1G1: Itämeren 
valoisat ja valottomat kallio-, kivi- ja sekapohjat, joilla 
vallitsevana lajina on jokin polyyppilaji.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
voi esiintyä rinnakkain sinisimpukka- ja merirokko-
pohjien kanssa.
Esiintyminen: Luontotyyppiä esiintyy harvakseltaan 
koko Suomen rannikolla (Velmu-aineisto 2017). Mur-
tovesipolyyppiä esiintyy pääasiassa lounaisilla me-
rialueilla yli 4 ‰:n suolaisuudessa. Kaspianpolyyppi 
sietää myös lähes makeaa vettä ja sitä esiintyy koko 
rannikkomme alueella. Ahvenanmaan tiedot puuttuvat 
kartasta.
Uhkatekijät: Kaspianpolyypin ja merirokon (Amphi-
balanus improvisus) runsaus (L 3), pohjien liettyminen 
(Vre 2).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi polyyppien häviäminen tai väheneminen 
siten, etteivät pohjat enää missään luokitu polyyppi-
pohjiksi.

Merirokkopohjat

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)

Polyyppipohjat

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)
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Arvioinnin perusteet: Polyyppivaltaiset pohjat arvi-
oitiin puutteellisesti tunnetuksi (DD) luontotyypiksi 
(A1–A3, D1–D3).

Polyyppivaltaisten pohjien määrämuutoksia ei tun-
neta (A1 & A3: DD) ja niiden alkuperäisyyskin on jossain 
määrin epäselvä. Vieraslaji kaspianpolyyppi havaittiin 
Itämerellä jo 1800-luvun alussa ja nykyään se on jo mur-
tovesipolyyppia yleisempi (Katriina Könönen ja Maiju 
Lanki, kirj. tiedonanto 2017). Suolapitoisuuden muutok-
set saattaisivat vaikuttaa polyyppiyhteisöjen määrään 
tulevaisuudessa, mutta on epävarmaa, kuinka suuria 
muutokset olisivat tulevan 50 vuoden aikana (A2a: DD).

Luontotyyppiä tavataan lähes koko rannikkoalueella 
(POHJE 2017; Velmu-aineisto 2017). Velmu-havainnoissa 
polyyppipohjia esiintyy 245 pisteessä, jotka sijoittuvat 
73 esiintymisruudulle. Vaikka esiintymien ja esiinty-
misruutujen kokonaismäärää ei pystytä arvioimaan, on 
kuitenkin selvää, että levinneisyys- ja esiintymisalueen 
koot ylittävät B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC).

Rehevöitymistä seuraava liettyminen on heiken-
tänyt polyyppiyhteisöjen elinoloja, mutta rehevöi-
tyminen on saattanut myös hyödyttää polyyppeja 
lisäämällä ravinnon määrää. Lähimmän 50 vuoden 
aikana tapahtuneet ja tapahtuvat bioottiset muutok-
set katsottiin puutteellisesti tunnetuiksi (D1 & D2a: 
DD). Ennen kaspianpolyypin ja merirokon invaasiota 
Suomen rannikkoalueella on mahdollisesti ollut myös 
murtovesipolyyppivaltaisia aloja. On epävarmaa, onko 

sellaisia enää lainkaan jäljellä. Kaspianpolyypin osuus 
voisi periaatteessa kuvata polyyppiyhteisön bioottista 
muuttuneisuutta, mutta tällaiseen tarkasteluun ei ole 
sopivia aineistoja (D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin riutat (1170) tai ul-
kosaariston luotojen ja saarien vedenalaiset osat (1620).

I5

Yksivuotisten levien luonnehtimat 
pohjat

I5.01

Letkuleväpohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä liejun osuus pohjasedi-
mentissä on vähintään 90 %. Kasvillisuuden peittävyys 
on vähintään 10 % ja letkulevien (Vaucheria spp.) osuus 
kasvillisuudesta on vähintään 50 %.

Kemiönsaari, Saaristomeri. Kuva: Visa Hietalahti 



52  Suomen ympäristö  5 | 2018  Osa 2

Rihmaleviin kuuluvien letkulevien suku on maail-
manlaajuisesti yleinen (Guiry 2017), ja Itämereltä sen 
lajeja on löydetty 13, runsaimmin eteläiseltä Itämereltä 
(HELCOM 2012). Itämeren letkulevistä yleisin on hanka-
letkulevä (V. dichotoma), jonka levinneisyys ulottuu ete-
läiseltä Itämereltä Ruotsin rannikkoa pitkin Perämeren 
pohjukkaan asti (Nielsen ym. 1995; Snoeijs 1999; Hansen 
ym. 2012). Suomen rannikolta hankaletkulevää on löy-
detty lähinnä suojaisista lahdista (Holmström ym. 2007; 
Velmu-aineisto 2017).

Letkulevät viihtyvät hyvin kylmissä vesissä, ja 
Itämeressä niiden tehokkain kasvuaika sijoittuu lop-
pusyksyyn ja talveen. Letkulevien lajinmääritys on 
ongelmallista, sillä se perustuu kasvin lisääntymisra-
kenteisiin, jotka ovat harvoin nähtävissä. Esimerkik-
si Itämerellä monet letkuleväyksilöt ovat steriilejä ja 
lajinmääritys jää sukutasolle. (Snoeijs 1999; Schagerl 
ja Kerschbaumer 2009; Nemjova ja Kaufnerova 2009; 
Koistinen 2017c)

Letkuleväyhteisöt muodostuvat rihmaleville epä-
tyypilliseen tapaan pehmeille pohjille, usein jopa ruo-
vikon sisään 1–7 metrin syvyyteen (Koistinen 2017c). 
Letkulevät ovat tehokkaita leviäjiä ja sitovat pehmeää 
pohjasedimenttiä kasvustonsa alla (Snoeijs 1999; Guiry 
2017). Roiskevesivyöhykkeessä letkulevät muodostavat 
pienehköjä laikkuja, mutta pysyvästi veden alla leviä-
vät kasvustot voivat kattaa kokonaisia lahtia ja hävittää 
tieltään muun vesikasvillisuuden. Tiheiden, 10–20 cm 
korkeiden levämattojen alla vesi ei pääse vaihtumaan. 
Näissä anaerobisissa oloissa muodostuu metaania, joka 
saattaa irrottaa sitkeän levämaton pohjasta ja sopivissa 
oloissa nostaa sen pintaan asti ilmiönä, joka tunnetaan 

nimellä ”hylkeen päät” (Snoeijs 1999). Letkuleväkasvus-
tojen eläimistöstä tiedetään vain vähän, ja näytteenotto 
perinteisillä noutimilla on levämattojen tiheän raken-
teen vuoksi vaikeaa. Holmström ym. (2007) esittävät, et-
tä letkuleviä laiduntaisivat ainakin idänsydänsimpukat 
(Cerastoderma glaucum).

Alustastaan irti repeytyneet letkulevät voivat kul-
keutua uusille paikoille ja muodostaa irtonaisia levä-
mattoja, jotka muista rihmalevämatoista poiketen si-
joittuvat yleensä suojaisiin mataliin lahtiin (Bergström 
ja Bergström 1999).

Luontotyyppi vastaa HELCOM HUB -luokkaa 
AA.I1S3: Itämeren valoisat liejupohjat, joissa vallitseva 
kasvillisuus muodostuu letkuleväyhteisöistä.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
esiintyy tyypillisesti muiden vesikasvien luonnehti-
mien luontotyyppien läheisyydessä. Vahvana kilpaili-
jana ja ravinteisuutta hyvin sietävänä ryhmänä letku-
levät usein selviytyvät ympäröiviä vesikasveja, kuten 
näkinpartaisia, suolileviä ja vitoja (Charales, Ulva spp., 
Potamogeton/Stuckenia spp.) paremmin rehevöityvissä 
habitaateissa. 

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Letkulevät ja niiden muo-
dostamat luontotyypit ovat yleisiä koko 
rannikon matalissa lahdissa (Velmu-ai-
neisto 2017). Irtonaisten letkulevien muo-
dostamat ajelehtivat matot ovat tyypilli-
siä varsinaisella Itämerellä, Suomenlah-
della ja Pohjanlahdella (Kautsky 1992; 
Bergström ja Bergström 1999; Lehvo ja 
Bäck 2001).

Uhkatekijät: –
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi letkulevien häviäminen tai väheneminen 
siten, etteivät pohjat enää missään luokitu letkulevä-
pohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Letkuleväyhteisöt arvioitiin 
säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, C1–C3).

Letkuleväyhteisöt ovat yksi selvimmin Itämeren re-
hevöitymisestä hyötyneitä luontotyyppejä. Niiden mää-
rän arvioidaan lisääntyneen rehevöitymisen myötä (A1 
& A3: LC), eikä niiden odoteta merkittävästi vähenevän 
myöskään tulevien 50 vuoden aikana (A2a: LC).

Luontotyyppiä tavataan koko rannikkoalueella ja se 
on runsas. Levinneisyys- ja esiintymisalueen koot ylit-
tävät B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC) (Velmu-aineisto 
2017).

Veden ravinnepitoisuuden nousu on ollut letkule-
väyhteisöjen kannalta edullinen muutos (C1 & C3: LC), 
eikä ravinnepitoisuuksien odoteta laskevan nopeasti 
tulevaisuudessakaan (C2a: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin rannikon laguunit 
(1150), laajat matalat lahdet (1160) ja kapeat murtovesilahdet 
(1650). Voi sisältyä vesilain mukaan säilytettäviin enin-
tään 10 ha:n suuruisiin fladoihin ja kluuvijärviin.

Gammelfladan, Merenkurkku. Kuva: Pekka Lehtonen, 
Metsähallitus



53Suomen ympäristö  5 | 2018  Osa 2

Itäm
eri

I5.02

Kultajouhi- ja jouhileväpohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi

eliöyhteisöä ja lisää elinympäristön monimuotoisuutta 
(Hansen ja Snickars 2014). Luontotyypiksi riittävillä 
tiheyksillä jouhileväyhteisöt ovat usein pienialaisia ja 
muun vesikasvillisuuden ympäröimiä.

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.I1S2, AA.J1S2 ja AA.M1S2: Itämeren valoisat hiek-
kapohjat sekä karkeat ja sekapohjat, joissa vallitseva kas-
villisuus muodostuu kultajouhista ja/tai jouhilevistä.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Jouhilevä- ja 
kultajouhivaltaiset laikut esiintyvät yleensä muiden le-
vien ja vesikasvien vallitsemien luontotyyppien läheisyy-
dessä ja vielä useammin jouhilevät kasvavat osana seka-
yhteisöä. Lisäksi lajien vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. 
Esiintyminen: Luontotyypin esiintyminen rajoittuu 
jouhilevän esiintymisalueeseen, jossa veden suolapi-
toisuus on vähintään 4 ‰. Luontotyyppiä on havaittu 
Merenkurkusta Suomenlahden itäisiin osiin rajoittu-
valla alueella (Velmu-aineisto 2017), mutta pääesiinty-
misalue sijoittuu Saaristomeren väli- ja ulkosaaristoon. 
Ahvenanmaan havainnot puuttuvat kartasta.
Uhkatekijät: Veden samentuminen ja pohjien lietty-
minen (Vre 2).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajien eli jouhilevien häviäminen tai 
väheneminen siten, etteivät pohjat enää missään luokitu 
kultajouhi- tai jouhileväpohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Kultajouhi- ja jouhileväyhteisöt 
arvioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, 
C1–C3).

Kultajouhi- ja jouhileväyhteisöt sietävät rehevöi-
tymistä hyvin (Hansen ja Snickars 2014), eikä niiden 
arvioida ainakaan vähentyneen lähimmän 50 vuoden 
aikana tai pidemmällä aikavälillä (A1 & A3: LC). Niiden 
ei odoteta merkittävästi vähenevän myöskään tulevien 
50 vuoden aikana (A2a: LC).

Arvio levinneisyysalueen koosta on noin 70 000 km2 

(Velmu-aineisto 2017). Luontotyypistä on havaintoja 44 
esiintymisruudusta, mutta esiintymisruutuja arvioidaan 

Kuuskajaskari, Selkämeri. Kuva: Heidi Arponen, 
Metsähallitus

Luonnehdinta: Luontotyypissä kasvillisuuden peittä-
vyys on vähintään 10 %, josta jouhilevän (Chorda filum) 
ja/tai kultajouhen (Halosiphon tomentosus) osuus on vä-
hintään 50 %. Luontotyyppi esiintyy yleensä suhteelli-
sen suojaisilla paikoilla hiekka-, sora- tai sekapohjilla 
ja esiintymien vuosittainen vaihtelu on suurta. Lisäksi 
kultajouhilevän yleisyys on sidoksissa suolapulsseihin 
(Hällfors ja Heikkonen 1992). Molemmat lajit viihtyvät 
monilajisissa yhteisöissä sekä vesikasvien että levien 
kanssa. Huomattavasti yleisempi jouhilevä on tämän 
luontotyyppikuvauksen keskiössä, mutta kuvaus pätee 
myös pienikokoisempaan ja harvinaiseen kultajouheen.

Jouhilevä viihtyy litoraalin valoisassa vyöhykkeessä 
yleensä alle 10 metrin syvyydessä. Yksivuotiset kasvus-
tot kiinnittyvät koviin kasvualustoihin, joiksi kelpaa-
vat kivien ja kallion lisäksi myös simpukat ja merirokot 
(Amphibalanus improvisus). Jouhilevät kasvavat usein 
ryhmissä, jolloin samasta pienestäkin kasvualustasta 
voi nousta useita yksilöitä. Suotuisissa oloissa nopea-
kasvuiset jouhilevät voivat kasvaa jopa metrin mittai-
siksi, jouhen leveyden jäädessä kolmeen millimetriin. 
(South ja Burrows 1967; Russell 1985; Tolstoy ym. 2003; 
Leinikki ym 2004; Koistinen 2017d)

Ohuen ja hennon rakenteensa vuoksi jouhilevät har-
voin hallitsevat kasviyhteisöä. Pieniin kiviin ja simpu-
koihin kiinnittyneet jouhet tuovat oman lisänsä mo-
nenlaisiin luontotyyppeihin; pohjatyypistä riippuen 
jouhileviä löytyy niin levä- kuin vesikasviyhteisöistä-
kin (Hansen ym. 2012). Jouhilevä itsessään harvoin tar-
joaa erityistä suojaa tai ravintoa muulle lajistolle, mut-
ta joustavana sopeutujana se toimii osana monilajista 

Kultajouhi- ja 
jouhileväpohjat

© SYKE 
(lähde: Velmu-aineisto 2017)
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kokonaisuudessaan olevan yli 55 ruudun raja-arvon. Luon-
totyyppi on B-kriteerin perusteella säilyvä (B1–B3: LC).

Rehevöitymiseen liittyvien abioottisten muutosten ei 
katsota haitanneen merkittävästi kultajouhi- ja jouhile-
väyhteisöjä (C1 & C3: LC), eikä luontotyypin kannalta 
merkittäviä muutoksia odoteta tapahtuvan myöskään 
tulevien 50 vuoden aikana (C2a: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä luon-
todirektiivin luontotyyppeihin laajat matalat lahdet (1160) 
ja ulkosaariston luotojen ja saarien vedenalaiset osat (1620).

I5.03

Yksivuotisten rihmalevien luonnehtimat 
pohjat

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa LC +
Etelä-Suomi LC +
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä yksivuotisen kasvilli-
suuden peittävyys on vähintään 10 % ja yksivuotisten 
rihmalevien osuus kasvillisuudesta on vähintään 50 %. 
Luontotyyppiä muodostavia lajeja ovat viherahdinparta 
(Cladophora glomerata), hentoahdinparta (C. fracta), iso-
luppolevä (Dictyosiphon foeniculaceus), notkeatakkulevä 
(Stictyosiphon tortilis), litupilvilevä (Ectocarpus siliculosus), 
lettiruskohahtu (Pylaiella littoralis), tyrskypurppuralan-
ka (Bangia atropurpurea), loistovihersuti (Acrosiphonia 
arcta), huopavihertupsu (Spongomorpha aeruginosa), vyö-
rihmat (Ulothrix spp.) ja suolilevät (Ulva spp.).

Yksivuotiset rihmalevät kasvavat kiinnittyneinä 
koviin pintoihin, ja suotuisissa oloissa pienetkin kivet 
kelpaavat kasvualustoiksi. Suurin osa luontotyyppiin 
sisältyvistä lajeista on rihmamaisia viher- tai ruskole-
viä, ja luontotyyppi esiintyy yleisimmin roiskevesivyö-
hykkeestä 3–4 metrin syvyyteen. Suolilevät eivät ole 
suoranaisesti rihmamaisia, mutta sisältyvät luontotyyp-
piin samantapaisen kasvutapansa, elinympäristövaati-
mustensa ja toiminnallisuutensa vuoksi. Luontotyypin 
lajit ovat nopeakasvuisia ja muodostavat usein yksi- tai 
monilajisia turkkeja, jotka peittävät kalliopinnat vesi-
rajasta hauruvyöhykkeeseen (Fucus spp.) asti. Yksivuo-
tisten rihmalevien suurin esiintymissyvyys määrittyy 
usein joko valon vähenemisen tai kookkaampien moni-
vuotisten levien yleistymisen kautta, ja alueelliset erot 
ovat suuria. Yksivuotisista rihmalevälajeista suurin osa 
voi kasvaa myös monivuotisten levien päällyskasveina. 
Monet yksivuotiset rihmalevät ovat mereistä alkuperää 
ja Perämerellä lajisto on muuta rannikkoa niukempi.

Nopeakasvuiset yksivuotiset rihmalevät hyötyvät ra-
vinteiden lisääntymisestä vedessä ja valtaavat nopeasti 
muilta lajeilta vapautuneita kasvupintoja (Wallentinus 
1984). Etenkin haurut häviävät kilpailussa rihmaleviä 
vastaan, sillä lettiruskohahtu leviää talven paljastamille 
kasvupinnoille ennen haurujen lisääntymistä ja voi lisäksi 
kasvaa haurujen päällä estäen valon pääsyn haurun seko-
varteen ja tukahduttaen kasvustot (Kiirikki ja Lehvo 1997).

Koko rannikon pituudella viherahdinparta on luon-
totyypin lajeista kaikkein yleisin (Kiirikki ja Lehvo 1997; 
Velmu-aineisto 2017). Lettiruskohahdun tavoin sekin voi 
kiinnittyä sekä koville pinnoille että monivuotiseen kas-
villisuuteen. Luontotyypin sisällä hallitseva laji voi vaih-
della vuosittain (Kiirikki ja Lehvo 1997), ja etenkin pitkien 
ja kylmien talvien jälkeen valtalaji viherahdinparta voi 
joutua väistymään isoluppolevän tieltä. Lettiruskohahtu 
viihtyy parhaiten haurukasvustojen alla, mutta suotui-
sissa oloissa sekin voi muodostaa yksilajisia tai sekayhtei-
söjä muiden yksivuotisten rihmalevien kanssa.

Rihmalevämattoja peittää usein ohut piileväkerros 
(mm. Cocconeis pediculus, Gomphonema olivaceum, Rhoi-
cosphenia abbreviata), joka saattaa kattaa suuren osan 
rihmalevien biomassasta (Snoeijs 1995; Svensson ym. 
2014). Sekä piileviä että rihmaleviä laiduntavat monet 
selkärangattomat, kuten katkat (Gammarus spp.), suk-
kulakotilot (Hydrobiidae), surviaissääsken toukat (Chi-
ronomidae) ja raakkuäyriäiset (Ostracoda) (Norkko ym. 
2000; Korpinen ym. 2010; Snoeijs-Leijonmalm ym. 2017).

Luontotyyppi sisältää punalevävaltaisia esiintymiä 
lukuun ottamatta HELCOM HUB -luokat AA.A1S ja 
AA.M1S1: Itämeren valoisat kallio-, kivi- ja sekapohjat, 
joissa vallitseva kasvillisuus muodostuu yksivuotisista 
rihmalevistä. Alkuperäisiin HELCOM HUB -luokkiin 
sisältyvät myös punahelmilevävaltaiset (Ceramium te-
nuicorne) alat, jotka on tässä luokittelussa sisällytetty 
punaleväpohjiin.
Maantieteellinen vaihtelu: Perämerellä lajisto on muu-
ta rannikkoa niukempaa (Bergström ja Bergström 1999; 
Velmu-aineisto 2017).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Yksivuotisten 
rihmalevien hallitsema vyöhyke rajautuu syvemmällä 
yleensä hauruvyöhykkeeseen, mutta suurin osa lajeista 
esiintyy myös päällyskasveina muiden eliöiden hallit-
semissa pohjaluontotyypeissä.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Luontotyyppi on yleinen 
koko rannikolla. Lajien keskinäiset mää-
räsuhteet voivat vaihdella ympäristöolo-
jen ja vuosien mukaan.
Uhkatekijät: –
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi 
katsotaan romahtaneeksi, jos sen kaikki 
esiintymät ovat hävinneet. Tähän johtai-
si yksivuotisten rihmalevien häviäminen 

tai väheneminen siten, etteivät pohjat enää missään luo-
kitu täksi luontotyypiksi.
Arvioinnin perusteet: Yksivuotisten rihmalevien luon-
nehtimat pohjayhteisöt arvioitiin säilyväksi (LC) luon-
totyypiksi (A1–A3, B1–B3, C1–C3).

Itämeren rehevöityminen on lisännyt rihmaleväval-
taisten yhteisöjen osuutta (A1 & A3: LC), eikä tilanteen 
odoteta muuttuvan merkittävästi lähimmän 50 vuoden 
aikana (A2a: LC).

Luontotyyppi on runsas ja laajalle levinnyt, joten 
sekä levinneisyys- että esiintymisalueen koot ylittävät 
B-kriteerin raja-arvot (B1–B2: LC). Luontotyyppi on säi-
lyvä myös B3-kriteerin perusteella.

Itäinen Suomenlahti. Kuva: Juho Lappalainen, Metsähallitus  
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Rehevöityminen on veden ravinnepitoisuuden nou-
sun myötä parantanut tämän yhteisön elinoloja (C1 & 
C3: LC). Ravinnepitoisuudet eivät ehkä enää nouse, 
mutta tuskin laskevatkaan merkittävästi, joten tämän 
yhteisön suhteen haitallisia abioottisia muutoksia ei 
odoteta tapahtuvan tulevien 50 vuoden aikana (C2a: 
LC).

Lajiyhteisön koostumus on muuttunut rehevöitymi-
sen vuoksi, kun tietyt lajit ovat taantuneet ja toiset hyö-
tyneet. Bioottisten muutosten suhteellista vakavuutta ei 
pystytä arvioimaan (D1–D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Paraneva. Rehevöitymisen jatkuessa 
yksivuotiset rihmalevät saavat kilpailuetua muihin ve-
sikasveihin nähden.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin riutat (1170) ja ulko-
saariston luotojen ja saarien vedenalaiset osat (1620).

I6

Selkärangattomien luonnehtimat 
pehmeät pohjat

I6.01

Hietasimpukkapohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa DD A1–A3, B1, B2, 
D1–D3 ?

Etelä-Suomi DD A1–A3, B1, B2, 
D1–D3 ?

Pohjois-Suomi

Örö, Saaristomeri. Kuva: Noora Hellén

kotilot (Hydrobia spp.) ja merisukasjalkainen (Hediste 
diversicolor) (Boström ja Bonsdorff 1996).

Pelagisen toukkavaiheen jälkeen hietasimpukat 
asettuvat hiekkaisille pohjille ja kaivautuvat pohja-ai-
neksen sisään. Saavutettuaan 10–20 cm:n syvyyden ne 
asettuvat aloilleen ja pysyvät yleensä samoilla sijoil-
laan kuolemaansa asti, jopa 20 vuotta. Hietasimpukat 
ovat suhteellisen yleisiä matalista vesistä aina 15 met-
rin syvyyteen asti ja sietävät melko hyvin sekä suolai-
suuden että lämpötilan muutoksia (Englund ja Heino 
1994; Strasser 1999; Filippenko ja Naumenko 2014). 
Syvälle kaivautuneet aikuiset yksilöt ovat sinnikkäitä 
ja turvassa lähes kaikilta saalistajilta, sillä ainoastaan 
niiden pyyntilonkerot ovat näkyvissä pohja-aineksen 
pinnassa. Toukat ja nuoruusvaiheet taas ovat alttiita 
saalistukselle. Hietasimpukkaa syövät mm. kampela 
(Platichthys flesus), tokot (Gobiidae), hietakatkaravut 
(Crangon crangon) ja talvehtivat vesilinnut (Strasser 
1999). Aikuiset simpukat kuolevat niille sijoilleen, ja 
tukevat tyhjät kuoret muodostavat mikroelinympäris-
töjä muille lajeille (Palacios ym. 2000).

Matalilla hiekkapohjilla esiintyy yleensä monimuo-
toisia pohjaeläinyhteisöjä, joita hietasimpukat harvoin 
vallitsevat. Hietasimpukan seuralaislajina elää usein 
suuria määriä myös liejusimpukoita (Macoma balthica), 
sukkulakotiloita, merisukasjalkaisia ja hietakatkara-
puja (Boström ja Bonsdorff 1996; Velmu-aineisto 2017). 
Vastaavia eliöyhteisöjä saattaa esiintyä myös osittain 
kasvillisuuden peittämillä hiekkaisilla pohjilla.

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat AA.
J3L4 ja AB.J3L4: Itämeren valoisat ja valottomat hiek-
kapohjat, joissa pohjaeläinten biomassaa dominoivat 
hietasimpukat.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Hietasimpu-
kan vallitsemien laikkujen ympärillä voi esiintyä mui-
ta hiekkapohjille tyypillisiä luontotyyppejä, kuten me-
riajokasniittyjä ja erilaisia putkilokasviyhteisöjä. Myös 
rinnakkaisesiintyminen kivisten ja liejuisten luonto-
tyyppien kanssa on mahdollista.

!
!

!

Esiintyminen: Mereisenä lajina hieta-
simpukka edellyttää vähintään 4,5 ‰:n 
suolaisuutta. Hiekkapohjien näytteenot-
toverkosto on harvahko ja luontotyypin 
levinneisyys tunnetaan hyvin heikosti. 
On epäselvää, missä määrin hietasim-
pukka esiintyy biomassaltaan dominoi-
vana pohjaeläimenä. Luontotyypin 
mahdollinen levinneisyysalue rajoittuu 

pohjoisessa Merenkurkkuun. Kartta perustuu POH-
JE-aineistosta (2017) pelkästään simpukoiden runsaus-
suhteiden perusteella arvioituihin luontotyyppiesiin-
tymiin.
Uhkatekijät: Ajelehtivat levämatot ja pohjien hapetto-
muus (Vre 2), merihiekan otto (Ks 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajin eli hietasimpukan häviäminen 
tai väheneminen siten, etteivät pohjat enää missään luo-
kitu hietasimpukkapohjiksi.

Luonnehdinta: Luontotyypissä hiekkapohja tai liejui-
nen hiekkapohja on lähes tai täysin kasviton ja pohja-
eläinyhteisössä hietasimpukan (Mya arenaria) osuus 
on vähintään 50 % biomassasta. Hietasimpukka on 
yksi Suomen rannikon kookkaimmista simpukoista. 
Sen vaalea, soikea kuori voi kasvaa jopa 5 cm:n pitui-
seksi (Filippenko ja Naumenko 2014; Väinölä 2017a). 
Hietasimpukka esiintyy usein osana monilajista poh-
jaeläinyhteisöä, ja sen yleisimmät seuralaislajit ovat 
idänsydänsimpukka (Cerastoderma glaucum), sukkula-
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Arvioinnin perusteet: Hietasimpukkapohjat arvioitiin 
puutteellisesti tunnetuksi (DD) luontotyypiksi (A1–A3, 
B1 & B2, D1–D3).

Luontotyyppi on huonosti tunnettu, eikä sen mah-
dollisista määrämuutoksia ole tietoa (A1–A3: DD). 
Hiekkapohjat ovat olleet pohjanäytteidenotossa vah-
vasti aliedustettuina, minkä vuoksi havaintoaineistoa 
on kertynyt niukasti (POHJE 2017). Hietasimpukka on 
lajina yleinen, mutta on epäselvää, missä määrin se on 
dominoiva laji hiekkapohjilla, joten luontotyyppi on 
puutteellisesti tunnettu levinneisyys- ja esiintymisalu-
eensa koon suhteen (B1–B2: DD; B3: LC).

Hietasimpukkavaltaisten pohjien bioottisia muutoksia 
ei pystytä arvioimaan, vaikka niitä lienee jossain mää-
rin tapahtunut ja voi jatkossakin tapahtua (D1–D3: DD). 
Ajelehtivat levämatot voivat peittää myös hiekkapohjia 
ja pitkään paikalla pysyessään aiheuttaa hapettomuutta.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin vedenalaiset hiek-
kasärkät (1110), laajat matalat lahdet (1160) ja harjusaarien 
vedenalaiset osat (1610). Voi sisältyä vesilain mukaan 
säilytettäviin enintään 10 ha:n suuruisiin fladoihin.

I6.02

Liejusimpukkapohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC +
Etelä-Suomi LC +
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä hiekka- tai liejupohja 
on lähes tai täysin kasviton ja pohjaeläinyhteisössä lie-
jusimpukan (Macoma balthica) osuus on vähintään 50 % 
biomassasta. Luontotyyppi on todennäköisesti pohja-
eläinyhteisöjen vallitsemista pohjista kaikkein yleisin 
(Villnäs ja Norkko 2011; Velmu-aineisto 2017). Liejusim-
pukkaa esiintyy eniten 2–5 metrin syvyydessä, missä 
simpukoita voi olla jopa useita satoja yksilöitä neliömet-
rillä. Syvimmät liejusimpukkahavainnot on tehty 190 
metrin syvyydestä (Segerstråle 1960; 1962; Laine 2003; 
Bonsdorff 2006). Liejusimpukka viihtyy hyvin sekä lie-
juisilla että hiekkaisilla pohjilla ja sietää vähäsuolaista 
vettä 3 ‰:een saakka (Bonsdorff 2006).

Liejusimpukka esiintyy usein sekayhteisöissä mui-
den pohjaeläinten kanssa. Liejuisilla pohjilla seuralais-
lajistosta löytyy yleensä äyriäisiä (valkokatka Monopo-
reia affinis), surviaissääskien toukkia (Chironomidae), 
monisukasmatoja (mm. liejuputkimadot Marenzelleria 
spp., liejusukasjalkainen Bylgides sarsi) ja okamakka-
ramatoja (Halicryptus spinulosus). Hiekkapohjaisissa, 
avoimemmissa yhteisöissä liejusimpukan seurana 
ovat useimmiten toiset simpukat (hietasimpukka Mya 
arenaria, idänsydänsimpukka Cerastoderma glaucum), 
harvasukasmadot (Oligochaeta) ja äyriäiset (liejukatka 
Corophium volutator, hietakatka Bathyporeia pilosa) (Laine 
2003; Törnroos ym. 2015). Seuralaislajistoon vaikuttaa 
myös syvyys. Kilkit (Saduria entomon), merivalkokatkat 

(Pontoporeia femorata) ja viherlimamadot (Cyanophthalma 
obscura) yleistyvät syvemmissä vesissä (Laine 2003). Ma-
talilla, osittain kasvillisuuden peittämillä pohjilla lai-
duntavat kotilot ovat tavallisia (Potamopyrgus antipoda-
rium, Hydrobia spp.) (mm. Bonsdorff ja Blomqvist 1993).

Liejusimpukka kuuluu Itämeren avainlajeihin. Se on 
pienikokoinen (yleensä alle 2 cm) ja elää kaivautuneena 
pohja-ainekseen. Vain ravinnonotto- ja hylkyputket ulot-
tuvat pohja-aineksen pinnalle. Ravinnoksi sille kelpaavat 
sekä pohjaan kertynyt orgaaninen aines että vesipatsaassa 
ajelehtiva kasviplankton (Fish ja Fish 1989). Pohja-ainek-
seen kaivautuvat simpukat lisäävät hapen ja ravinteiden 
vaihtoa merenpohjan ja vesimassan välillä (Michaud ym. 
2006; Volkenborn ym. 2012). Yleisenä lajina liejusimpukat 
ovat myös merkittävä ravinnonlähde useille saalistajille, 
selkärangattomista pedoista kaloihin ja lintuihin (Ejdung 
ja Bonsdorff 1992; Aarnio ym. 1996; Lappalainen ym. 2004; 
Nordström ym. 2010; Borg ym. 2014).

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.H3L1, AB.H3L1, AA.J3L1 ja AB.J3L1: Itämeren va-
loisat ja valottomat lieju- ja hiekkapohjat, joissa pohja-
eläinten biomassaa dominoivat liejusimpukat.
Maantieteellinen vaihtelu: Maantieteellistä vaihtelua 
ei ole kuvattu, mutta seuralaislajisto vaihtelee ympäris-
töolojen, esim. suolaisuuden mukaan.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
voi vaihettua ympäristöolojen mukaan sekä muiden 
pohjaeläinten että kasvillisuuden vallitsemiksi pohjiksi. 
Monin paikoin liejusimpukka on korvannut valkokat-
kan aikaisemmin vallitsemat pohjat, mikä luultavasti 
liittyy viime vuosikymmeninä tapahtuneisiin muutok-
siin lämpötiloissa, ravinteiden määrässä ja happipitoi-
suuksissa (mm. Kauppi ym. 2015; Weigel ym. 2015).
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Esiintyminen: Luontotyypin esiintymi-
nen rannikkoalueilla mukailee vallitse-
van lajin, liejusimpukan, esiintymisalu-
etta. Luontotyyppi on yleinen koko ran-
nikolla lukuun ottamatta kaikkein vähä-
suolaisimpia vesialueita.
Uhkatekijät: Pohjien hapettomuus 
(Vre 2).

Pitkäviiri, itäinen Suomenlahti. Kuva: Petra Pohjola, 
Metsähallitus
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Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajin eli liejusimpukan häviäminen 
tai väheneminen siten, etteivät pohjat enää missään luo-
kitu liejusimpukkapohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Liejusimpukkapohjat arvioitiin 
säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1 & A2a, B1–B3, C1).

Liejusimpukkapohjia on hävinnyt syviltä alueilta, 
jotka ovat muuttuneet hapettomiksi. Lähimmän 50 vuo-
den aikainen nettomuutos arvioitiin kuitenkin positiivi-
seksi, kun samaan aikaan aiemmin valkokatkavaltaisia 
pohjia (vrt. I6.06) on ilmeisen runsaasti muuttunut lie-
jusimpukkavaltaisiksi (Meripohjaeläinten seuranta-ai-
neisto 2016; POHJE 2017) (A1: LC). Liejusimpukkayh-
teisöjen ei arvioitu vähenevän merkittävästi myöskään 
tulevaisuudessa (A2a: LC). Liejusimpukka kestää varsin 
hyvin lyhytaikaista happivajetta. Pidemmän aikavälin 
mahdollisia määrämuutoksia liejusimpukkapohjissa ei 
pystytä arvioimaan (A3: DD).

Liejusimpukkayhteisöt ovat runsaita ja laajalle levin-
neitä, joten levinneisyys- ja esiintymisalueiden koot ja 
esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kriteerin raja-ar-
vot (B1–B3: LC).

Luontotyypin abioottisia muutoksia pystyttäisiin pe-
riaatteessa tarkastelemaan esim. happiolojen perusteel-
la. Vaikka happikatoa esiintyy, ei happiolojen katsota 
kokonaisuudessaan kovin merkittävästi heikentyneen 
tämän luontotyypin levinneisyysalueella lähimmän 
50 vuoden aikana (C1: LC). Mahdollisesti pidemmällä 
ajanjaksolla tapahtuneiden tai tulevaisuudessa tapah-
tuvien abioottisten muutosten suhteellista vakavuutta 
ei pystytä arvioimaan (C2a & C3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Paraneva. Liejusimpukka lienee rehe-
vöitymisen jatkuessa edelleen hyötyjä suhteessa useim-
piin muihin pohjaeläimiin.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin vedenalaiset hiekka-
särkät (1110), rannikon laguunit (1150), laajat matalat lahdet 
(1160) ja kapeat murtovesilahdet (1650).

I6.03

Sydänsimpukkapohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa DD A1–A3, B1,  
B2, D1–D3 ?

Etelä-Suomi DD A1–A3, B1,  
B2, D1–D3 ?

Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä hiekka- tai liejupohja on 
lähes tai täysin kasviton ja pohjaeläinyhteisössä idänsy-
dänsimpukan (Cerastoderma glaucum) osuus on vähintään 
50 % biomassasta. Sydänsimpukat ovat pienikokoisia (1–3 
cm) simpukoita, jotka esiintyvät enimmäkseen alle 10 
metrin syvyydessä, mutta satunnaisia yksilöitä on löy-
detty jopa 30 metrin syvyydestä (Leinikki ym. 2004). 
Sydänsimpukan toukkavaihe on pelaginen, nuoruus-
vaiheet taas elävät usein kiinnittyneenä kasvillisuuteen. 

Aikuiset simpukat kaivautuvat pohja-ainekseen, jättäen 
vain ravinnonottoputken näkyviin. Sydänsimpukoiden 
kuoret ovat syvän uurteiset, usein rusehtavat tai puner-
tavat ja sivulta tarkasteltuna simpukan muoto muistuttaa 
sydäntä. Idänsydänsimpukkaa muistuttava sukulaislaji, 
C. edule on hyvin yleinen eteläisen Itämeren hiekkapoh-
jilla mutta puuttuu Suomen aluevesiltä. Toinen idänsy-
dänsimpukan sukulaislaji, pikkusydänsimpukka (Parvi-
cardium hauniense), löytyy Suomenkin vesistä.

Matalilla hiekkapohjilla esiintyy yleensä moni-
muotoisia pohjaeläinyhteisöjä, joissa sydänsimpukat 
harvoin vallitsevat. Sydänsimpukoiden seuralaislajina 
elää usein suuria määriä myös lieju- ja hietasimpu-
koita (Macoma balthica, Mya arenaria), sukkulakotiloita 
(Hydrobia spp.), hyönteisten toukkia, merisukasjalkaisia 
(Hediste diversicolor) ja liejukatkoja (Corophium volutator) 
(Velmu-aineisto 2017; POHJE 2017). Vastaavia eliöyhtei-
söjä saattaa esiintyä myös osittain kasvillisuuden peittä-
millä hiekkaisilla pohjilla. Sydänsimpukat ovat monien 
kala- ja lintulajien ravintoa.

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokan AA.
J3L2: Itämeren valoisat hiekkapohjat, joissa pohjaeläin-
ten biomassaa dominoivat sydänsimpukat.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Idänsydän-
simpukan vallitsemien laikkujen ympärillä voi esiintyä 
muita hiekkapohjille tyypillisiä luontotyyppejä, kuten 
meriajokasniittyjä (Zostera marina, I2.08) ja erilaisia put-
kilokasviyhteisöjä. Myös rinnakkaisesiintyminen kivis-
ten ja liejuisten luontotyyppien kanssa on mahdollista.

!
!

!

Esiintyminen: Mereisenä lajina idänsy-
dänsimpukka edellyttää vähintään 4 ‰:n 
suolaisuutta. Luontotyypin levinneisyys 
tunnetaan huonosti ja on epäselvää, missä 
määrin sydänsimpukka esiintyy domi-
noivana pohjaeläimenä. Luontotyyppi 
joka tapauksessa puuttuu Merenkurkun 
pohjoispuolelta. Kartta perustuu POH-
JE-aineistosta (2017) pelkästään simpukoi-

den runsaussuhteiden perusteella arvioituihin luonto-
tyyppiesiintymiin.

Pitkäniemi, Selkämeri. Kuva: Heidi Arponen, Metsähallitus
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Uhkatekijät: Pohjien hapettomuus, kasvillisuuden vä-
hentyminen (Vre 2).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajin eli sydänsimpukan häviäminen 
tai väheneminen siten, etteivät pohjat enää missään luo-
kitu sydänsimpukkapohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Sydänsimpukkayhteisöt arvi-
oitiin puutteellisesti tunnetuksi (DD) luontotyypiksi 
(A1–A3, B1 & B2, D1–D3).

Luontotyyppi on huonosti tunnettu, eikä sen mah-
dollisista määrämuutoksia ole tietoa (A1–A3: DD). 
Hiekkapohjat ovat olleet pohjanäytteidenotossa vah-
vasti aliedustettuina, minkä vuoksi havaintoaineistoa 
on kertynyt vähän (POHJE 2017). Sydänsimpukka on 
lajina yleinen, mutta on epäselvää, missä määrin se on 
dominoiva laji hiekkapohjilla, joten se on puutteellisesti 
tunnettu levinneisyys- ja esiintymisalueensa koon suh-
teen (B1–B2: DD, B3: LC).

Sydänsimpukkavaltaisten pohjien bioottisia muutok-
sia ei pystytä arvioimaan, vaikka niitä lienee jossain 
määrin tapahtunut ja voi jatkossakin tapahtua (D1–D3: 
DD). Ajelehtivat levämatot voivat peittää myös sydän-
simpukkavaltaisia pohjia ja pitkään paikalla pysyessään 
aiheuttaa hapettomuutta.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin vedenalaiset hiek-
kasärkät (1110), laajat matalat lahdet (1160), harjusaarien 
vedenalaiset osat (1610) ja kapeat murtovesilahdet (1650).

I6.04

Suursimpukkapohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN (VU–EN) A3 ?
Etelä-Suomi EN (VU–EN) A3 ?
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä pohja on lähes tai täy-
sin kasviton ja pohjaeläinyhteisössä suursimpukoiden 
(Unionidae) osuus on vähintään 50 % biomassasta. 
Luontotyyppiä esiintyy matalilla ja suojaisilla paikoilla, 
missä pohjaan ei kohdistu kovaa kulutusta ja suolapi-
toisuus on alhainen (mm. jokisuistot ja suojaisat me-
renlahdet). Suurin osa suursimpukkapohjista sijoittuu 
valoisaan vyöhykkeeseen, mutta luontotyyppiä löytyy 
myös hyvin sameista vesistä. Pohjan substraatti on 
useimmiten silttiä tai savea tai niiden hiekansekaista 
yhdistelmää.

Suursimpukoiden määrä pohjalla vaihtelee yksit-
täisistä simpukoista pieniin, noin 10 yksilön ryhmiin. 
Saatavilla olevassa aineistossa pikkujärvisimpukka 
(Anodonta anatina) on suursimpukoista yleisin. Sillä on 
myös rannikkovesissä esiintyvistä suursimpukoista 
laajin levinneisyysalue, joka kattaa Suomen rannikon 
Perämeren pohjukkaa myöten. Muita rannikkovesissä 
havaittuja suursimpukoita ovat vuolle-, soukko- ja sy-
sijokisimpukka (Unio crassus, U. pictorum, U. tumidus) 
sekä isojärvisimpukka (A. cygnea) (Oulasvirta ja Saari 
2008; Valovirta ym. 2011; Leinikki ja Leppänen 2014). 
Vuollejokisimpukka elää vain virtaavassa vedessä, jo-
ten lajin esiintyminen luontotyypissä rajoittuu lähinnä 
jokisuistoon, jossa on jokiveden virtausta.

Suursimpukat ovat kookkaiksi kasvavia, soikeita 
simpukoita, jotka viettävät aikuisuutensa enimmäk-
seen pohjaan kaivautuneina ja pohjalla liikuskellen. 
Ne suodattavat ravintonsa vedestä (Bergengren ym. 
2004). Suursimpukoilla tavataan kaksineuvoisuutta eli 
hermafrodismia, joka voi olla joko samanaikaista (sim-
pukka toimii sekä naaraana että koiraana yhtä aikaa) tai 
simpukka voi vaihtaa sukupuoltaan elämänsä aikana. 
Kaksineuvoisuutta esiintyy etenkin pienillä vesialueilla 
ja se on yleisempää nuorilla simpukoilla (Pekkarinen 
1993; Hinzmann ym. 2013). Kaksineuvoisuuden yleisyys 
vaihtelee myös simpukkalajien välillä. Simpukoiden 
varhaisvaiheet ovat riippuvaisia isäntäkaloista, joihin 
kiinnittyneinä toukat kehittyvät pieniksi simpukoik-
si ja irrottauduttuaan vajoavat pohjaan (Bergengren 
ym. 2004). Nuoruusvaiheet ovat luultavasti elinkierron 
herkimpiä vaiheita, mutta ne tunnetaan puutteellisesti 
(Lundberg ja Bergengren 2008).

Suursimpukkapohjilla vaihtelu valon, aaltorasituk-
sen, syvyyden ja pohjatyypin osalta on yleistä ja tyypin 
laikuittainen esiintyminen on tavallista.

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokan 
AA.H3L6: Itämeren valoisat liejupohjat, joissa pohjaeläin-
ten biomassaa dominoivat suursimpukat (Unionidae).
Maantieteellinen vaihtelu: Luontotyypin esiintymi-
sessä on maantieteellistä vaihtelua siten, että luonto-
tyyppi esiintyy yleisimmin jokisuistoissa ja sisäsaaris-
ton suojaisimmissa lahdissa, mutta Perämerellä luon-
totyyppiä löytyy myös avoimemmilta saaristoalueilta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Suursimpukoi-
den vallitsemien laikkujen ympärillä voi esiintyä muita 
matalille pehmeille pohjille tyypillisiä luontotyyppejä, 
kuten muita pohjaeläinyhteisöjä ja erilaisia putkilokas-
viyhteisöjä. Myös rinnakkaisesiintyminen kivisten ja 
liejuisten luontotyyppien kanssa on mahdollista.

Järvisimpukka kasvivaltaisella pohjalla. Mussalo, itäinen 
Suomenlahti. Kuva: Juho Lappalainen, Metsähallitus
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Esiintyminen: Luontotyyppiä esiintyy 
laikuittaisesti koko rannikon vähäsuolai-
sissa jokisuistoissa ja sisälahdissa.
Uhanalaistumisen syyt: Ruoppaukset ja 
satamarakentaminen (Vra 3), jokivesien 
happamoituminen ja haitta-aineet (Kh 3), 
pohjien liettyminen (Vre 2).
Uhkatekijät: Ruoppaukset ja satama-
rakentaminen (Vra 3), jokivesien happa-

moituminen ja haitta-aineet (Kh 3), pohjien liettyminen 
(Vre 2).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi suursimpukoiden häviäminen tai vä-
heneminen siten, etteivät pohjat enää missään luokitu 
suursimpukkapohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Suursimpukkapohjat arvioitiin 
erittäin uhanalaisiksi (EN) pitkällä aikavälillä tapahtu-
neen määrän vähenemisen vuoksi (A3).

Viimeisen 50 vuoden aikana suursimpukkapohjien 
määrän arvioidaan vähentyneen 30–50 % (A1: VU). 
Seuranta-aineistoja ei ole, vaan arvio on asiantunti-
ja-arvio, joka perustuu useamman haitallisen muutok-
sen yhteisvaikutukseen. Suursimpukkayhteisöjä ovat 
hävittäneet sekä vesirakentamiseen liittyvät toimet, 
kuten satamien perustaminen, väylien ylläpito ja tul-
vien torjunta, että veden- ja pohjanlaatumuutokset, ku-
ten happamuuden ja kiintoaineksen lisääntyminen, 
raskasmetallikuorma ja liettyminen. Sulfaattimaiden 
ojitus on etenkin Pohjanmaalla lisännyt happamuutta 
jokisuistoalueella ja metsäojitukset sekä maatalouden 
tehostuminen ovat lisänneet jokien kiintoainesmää-
riä. Myös maatalouden tehostumiseen liittyvä maan 
kuivattaminen on lisännyt jokivesien happamuutta ja 
raskasmetallikuormaa. Rehevöitymiseen liittyvä poh-
jan liettyminen ja hapekkaan pohjan huokosrakenteen 
tukkeutuminen on ollut ongelma etenkin pikkusimpu-
koille, jotka tarvitsevat hapekkaita oloja myös kaivau-
tuessaan pohja-ainekseen.

Pitkällä aikavälillä suursimpukkayhteisöjen vähe-
neminen arvioidaan vielä huomattavammaksi (jopa 
80 %, A3: EN, VU–EN). Lähimmän 50 vuoden aikana 
vaikuttaneiden tekijöiden lisäksi syynä ovat suistojen 
rakentaminen satamiksi, muu rantaviivaan kohdistu-
nut rakentaminen sekä jo ennen 1960-lukua tapahtuneet 
jokivesien muutokset, jotka ovat heikentäneet suursim-
pukoiden elinoloja jokisuistoissa. Jokisuistojen suur-
simpukkayhteisöjen taantuminen on yhteydessä myös 
jokien simpukkakantojen pienenemiseen.

Luontotyypin ei uskota vähenevän merkittävästi 
enää tulevien 50 vuoden aikana tai se voi jopa alkaa 
lisääntyä, jos jokivesien laatu ja sen myötä simpukoiden 
elinolot jokisuistoissa alkavat parantua (A2a: LC). Mää-
rän lisääntymistä saattaa edistää myös rannikkovesien 
mahdollinen suolapitoisuuden väheneminen.

Suursimpukkayhteisöjen levinneisyysalue kattaa 
koko rannikon ja myös esiintymisruutuja arvioidaan 
olevan reilusti yli 55 ruudun raja-arvon. Luontotyyppi 
on B-kriteerin perusteella säilyvä (B1–B3: LC).

Periaatteessa luontotyypin laadun kanssa korreloi-
via abioottisia muuttujia voisivat olla esim. jokivesien 

happamuus ja kiintoaineksen määrä. Niistä ei ole kui-
tenkaan olemassa käyttökelpoisia aineistoja, joten muu-
toksen suuruutta ei pystytä arvioimaan (C1 & C3: DD). 
Tulevaisuudessa luontotyypin ei enää odoteta taantu-
van lisää abioottisilta ominaisuuksiltaan (C2a: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin jokisuistot (1130).

I6.05

Monisukasmatopohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NE
Etelä-Suomi NE
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä hiekka-, sora-, lieju- tai 
sekapohja on lähes tai täysin kasviton. Pohja-aineksesta 
vähintään 20 % on liejua, silttiä tai savea. Pohjaeläin-
yhteisössä monisukasmatojen (Polychaeta) osuus on 
vähintään 50 % biomassasta.

Suomen rannikon monisukasmatopohjat tunnetaan 
huonosti. Monisukasmadot ovat lajeina yleisiä pehmeil-
lä pohjilla, mutta enimmäkseen pienen kokonsa vuoksi 
ne harvoin vallitsevat pohjayhteisössä. Suomen alueve-
sillä ainoastaan merisukasjalkainen (Hediste diversicolor) 
ja vieraslajiryhmä liejuputkimadot (Marenzelleria spp.) 
ovat kyllin suurikokoisia tai runsaita yltääkseen bio-
massadominanssiin ja siten määrittääkseen luontotyy-
pin. Liejuputkimadot ovat hentoja, mutta niitä saattaa 
olla hyvin runsaasti pohjilla, joilta muut pohjaeläimet 
puuttuvat, ja ne ovat menestyneet erinomaisesti uudes-
sa elinympäristössään (Zettler ym. 2002; Ezhova ym. 
2005; Lännergren ym. 2009; Villnäs ja Norkko 2011; 
Kauppi ym. 2015). 

Itämeren alkuperäisistä monisukasmadoista hiekka-
putkimato (Pygospio elegans) viihtyy parhaiten hiekka-
pohjilla, kun taas merisukasjalkainen hyväksyy elinym-

Raippaluoto, Merenkurkku. Kuva: Jon Ögård, Metsähallitus
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päristökseen hiekan lisäksi saven ja sekasedimentit, jos-
kus jopa kovien pohjien sinisimpukkayhteisöt (Koivisto 
2011). Suurin osa Suomen rannikon monisukasmadoista 
on pienikokoisia, vajaan puolen millimetrin mittaisia. 
Lajistoon kuuluvat edellä mainittujen lisäksi myös mm. 
pikkuliejumato (Boccardiella ligerica), leväviuhkamato 
(Fabricia stellaris) ja suistosukasmato (Manayunkia aes-
tuarina), joita harvoin löytyy Perämereltä, sekä liejusu-
kasjalkainen (Bylgides sarsi), jonka levinneisyys rajoittuu 
Saaristomerelle ja Suomenlahdelle. Ainoastaan merisu-
kasjalkainen ja liejuputkimadot voivat kasvaa yli neljän 
senttimetrin pituisiksi ja vain liejuputkimatoja löytyy 
koko rannikon mitalta (Kauppi ym. 2015; POHJE 2017; 
Velmu-aineisto 2017). 

Suurin osa monisukasmadoista elää pehmeään 
pohja-ainekseen kaivautuneena. Osa rakentaa tarjolla 
olevista hiukkasista putkia ympärilleen, osa tyytyy 
kaivamaan erilaisia tunneliverkostoja. Osalla on saa-
listukseen tarkoitettu lonkerokruunu, jolla ne pyydys-
tävät ruokaa suuhunsa. Joillakin lajeilla, kuten meri-
sukasjalkaisella, taas on useita erikokoisten saaliiden 
pyydystämiseen ja pilkkomiseen soveltuvia rakenteita 
(Barnes 1974; Barnes 1994; Väinölä ym. 2017). Kookkaim-
pienkin monisukasmatojen elinkaari jää yleensä alle 
kolmeen vuoteen (Gudmundsson 1985; Ambrogi 1990; 
Sarda ym. 1995). Kaikki monisukasmadot elävät myös 
sekayhteisöissä toisten pohjaeläinten kanssa, ja pienen 
kokonsa vuoksi ne ovat harvoin vallitseva ryhmä pohja-
eläinyhteisössä (Villnäs ja Norkko 2011; Velmu-aineisto 
2017; POHJE 2017).

Liejuputkimadot saattavat vähentää hapettomuuden 
ja rehevöitymisen vaikutuksia pohjissa kaivamalla mui-
ta pohjaeläimiä syvempiä ja laajempia käytäviä pohja- 

ainekseen (Zettler 1996; 1997; Kotta ym. 2001; Norkko 
ym. 2012). Vaikka monet monisukasmadot, etenkin lie-
juputkimadot, sietävät rehevöitymistä ja hapettomia 
jaksoja suhteellisen hyvin, pitkittyneet hapettomat kau-
det hävittävät myös monisukasmadot pohja-aineksesta 
(Gamenick ym. 1996; Kube ja Powilleit 1997; Schiedek 
1997).

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.H3M3, AA.H3M5, AA.I3M, AA.J3M4, AB.H3M3, 
AB.H3M5, AB.I3M, AB.J3M4: Itämeren valoisat ja valot-
tomat hiekka-, sora-, lieju- ja sekapohjat, joissa pohja-
eläinten biomassaa dominoivat monisukasmadot.
Maantieteellinen vaihtelu: Luontotyypissä on vaih-
telua ainakin lajiston suhteen. Luontotyyppiä potenti-
aalisesti muodostavista lajeista ainoastaan liejuputki-
matoja löytyy koko rannikolta; merisukasjalkaisista ei 
ole havaintoja Perämereltä (POHJE 2017; Velmu-aineisto 
2017). Liejuputkimadoista Marenzelleria arctia on poh-
joisen Itämeren syvien pohjien yleisin ja runsain laji 
(Kauppi ym. 2015).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyp-
pi voi vaihettua ympäristöolojen mukaan joko muiden 
pohjaeläinten tai kasvillisuuden vallitsemiksi pohjiksi. 
Varsinkin liejuputkimadot valtaavat usein toisilta la-
jeilta vapautuneita alueita. Muu eliöyhteisö saattaa kui-
tenkin palata liejuputkimatojen vallitsemille pohjille.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Luontotyyppiä voi esiin-
tyä koko rannikon pituudelta pohja-ai-
nekseltaan sopivilla alueilla. Esiintymät 
lienevät runsaimpia Suomenlahdella ja 
Saaristomerellä (Kauppi ym. 2015).

Benskär, Saaristomeri. Kuva: Visa Hietalahti
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Monisukasmatopohjilla on yleensä useita monisu-
kasmatolajeja, joista osa voi olla vieraslajeja. Liejuputki-
matojen levittäytyminen Suomen rannikolle on toden-
näköisesti laajentanut luontotyypin esiintymisaluetta. 
Toistaiseksi ei tiedetä, onko tällä ollut vaikutusta ko-
toperäisten monisukasmatojen luonnehtimiin pohjiin.

Eri liejuputkimatolajit suosivat erilaisia elinympäris-
töjä (Blank ym. 2008). M. viridis ja luultavasti myös M. 
neglecta hakeutuvat matalille ja orgaanisesta aineksesta 
puhtaille hiekkapohjille (Kube ym. 1996; Quintana ym. 
2007). M. arctia taas viihtyy syvissä ja ravinnerikkaissa 
pohjissa ja vallitseekin laajemmalla alueella kuin suku-
laisensa. M. arctia on myös liejuputkimadoista parhaiten 
sopeutunut pohjoisen Itämeren syvänteiden kylmiin ve-
siin (Maximov ym. 2015).
Uhkatekijät: Ei arvioitu.
Romahtamisen kuvaus: Ei arvioitu.
Arvioinnin perusteet: Luontotyyppiä ei ole arvioitu, 
koska on epäselvää, missä määrin muiden kuin nykyis-
ten vieraslajien dominoimia monisukasmatopohjia on 
ollut Suomessa.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi kuvattu luontotyyppi, 
mutta ei arvioitu.
Kehityssuunta: Ei arvioitu.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

I6.06

Valkokatka-merivalkokatkapohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN (EN–CR) A1 ?
Etelä-Suomi EN (EN–CR) A1 ?
Pohjois-Suomi

kunhan vesi on tarpeeksi happipitoista ja ravintoa on 
runsaasti tarjolla. Etenkin merenpohjalle keväisistä kas-
viplanktonkukinnoista kertyvällä piilevämassalla on 
merkittävä vaikutus valkokatkojen kasvuun ja lisäänty-
miseen. Merivalkokatkan elinympäristövaatimukset ovat 
hyvin samanlaiset, mutta laji esiintyy ainoastaan suolai-
sissa ja kylmissä vesissä, yleensä yli 10 metrin syvyydessä. 
Suotuisissa oloissa molempia katkoja voi olla hyvinkin 
runsaasti, jopa 10 000 yksilöä neliömetrillä (Donner ym. 
1987; Bonsdorff ym. 2003; Leinikki ym. 2004). 

Molemmat lajit elävät päiväsaikaan pohja-ainekseen 
kaivautuneina, mutta pimeällä ne saattavat uida vesi-
patsaassa kohti pintaa. Suojautumiseen ja ruokailuun 
liittyvä kaivautuminen ja pohjan myllertäminen tuovat 
happea pohja-ainekseen. Tätä ilmiötä kutsutaan biotur-
baatioksi, ja se lieventää rehevöitymisen vaikutuksia 
lisäämällä fosforin sitoutumista pohja-ainekseen.

Valkokatkapohjien pohjaeläinyhteisöt ovat yleensä 
lajirikkaita, mutta joillakin avomeren syvillä alueilla 
lajimäärä on selvästi vähäisempi (HELCOM 2012). Var-
sinkin näillä pohjilla valkokatka on merkittävä ravin-
nonlähde esimerkiksi kilkille (Saduria entomon), lieju-
sukasjalkaisille (Bylgides sarsi) ja okamakkaramadoille 
(Halicryptus spinulosus), sekä useille kaloille (mm. turska 
Gadus morhua, silakka Clupea harengus membras, kuore 
Osmerus eperlanus, härkäsimppu Myoxocephalus quadri-
cornis) (Donner ym. 1987; Englund ym. 2008).

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.H3N1, AB.H3N1 ja AB.J3N1: Itämeren valoisat ja 
valottomat liejupohjat ja valottomat hiekkapohjat, joilla 
pohjaeläinten biomassaa dominoivat valkokatka ja/tai 
merivalkokatka.
Maantieteellinen vaihtelu: Luontotyypin maantieteel-
linen vaihtelu liittyy sen tyyppilajien levinneisyyksiin. 
Merivalkokatka vaatii vähintään 6 ‰:n suolaisuutta, ja 
lajia löytyy vain harvoin Pohjanlahden pohjoisosista ja 
itäiseltä Suomenlahdelta. Yleisempää valkokatkaa löy-
tyy koko Suomen rannikolta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
voi muuttua vaiheittain muiden pohjaeläinten luonneh-
timiksi pohjiksi, mm. monisukasmato- tai simpukka-
pohjiksi. Liejusimpukka (Macoma balthica) suosii hieman 
lämpimämpiä ja matalampia pohjia kuin valkokatka 
(Bonsdorff ym. 2003). Syvemmällä taas heikentyneet 

Luonnehdinta: Luontotyypissä hiekka- tai liejupoh-
ja on lähes tai täysin kasviton ja pohjaeläinyhteisössä 
valkokatkan (Monoporeia affinis) ja/tai merivalkokatkan 
(Pontoporeia femorata) osuus on vähintään 50 % biomas-
sasta. Luontotyyppi on yleisin syvillä pehmeillä pohjil-
la, mutta esiintyy myös matalilla lieju- ja hiekkapohjilla.

Valkokatka on yksi Itämeren yleisimmistä syvien poh-
jien lajeista, mutta se elää myös matalammilla pohjila. 
Valkokatkat viihtyvät sekä makeassa että merivedessä, 

Merivalkokatka. Kuva: Lauri Laitila

Valkokatka. Kuva: Jan-Erik Bruun 
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happiolot saattavat lisätä liejuputkimatojen (Marenzel-
leria spp.) todennäköisyyttä vallitsevana lajina.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Luontotyyppi esiintyy 
koko Suomen rannikolla. Pitkissä näy-
teaikasarjoissa sekä valkokatka- että me-
rivalkokatkapopulaatioissa on aiemmin 
havaittu syklistä vaihtelua, jonka syitä ei 
toistaiseksi tunneta (Andersin ym. 1978; 
HELCOM Red List Benthic Invertebrate 
Expert Group 2013). Lajien runsauden 
vaihtelu heijastuu myös luontotyypin 

yleisyyteen, mikäli syklejä edelleen esiintyy. Viime vuo-
sikymmeninä valkokatkakannat ovat heikentyneet mo-
nilla merialueilla, ja niiden tilalle pohjaeläinyhteisöissä 
ovat nousseet liejusimpukat ja liejuputkimadot (mm. 
Eriksson Wiklund ja Andersson 2014; Kauppi ym. 2015; 
Weigel ym. 2015).
Uhanalaistumisen syyt: Pohjien hapettomuus ja rehe-
vöitymisen liejusimpukalle mahdollisesti aiheuttama 
kilpailuetu (Vre 3), liejuputkimatojen levittäytyminen 
(L 2).
Uhkatekijät: Pohjien hapettomuus ja rehevöitymisen 
liejusimpukalle mahdollisesti aiheuttama kilpailuetu 
(Vre 3), liejuputkimatojen levittäytyminen (L 2).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajien eli valko- ja merivalkokatkan 
häviäminen tai väheneminen siten, etteivät pohjat enää 
missään luokitu täksi luontotyypiksi.
Arvioinnin perusteet: Biomassaltaan valkokatka- ja 
merivalkokatkavaltaisten yhteisöjen määrällisen vähe-
nemisen arvioitiin koko valtakunnan tasolla vastaavan 
luokkaa erittäin uhanalainen (A1: EN, vaihteluväli EN–
CR), mutta merialueiden väliset erot ovat suuria. On 
huomattava, että tämä väheneminen on havaittavissa 
nimenomaan biomassadominansseihin perustuvassa 
pohjaluokittelussa, eikä niinkään valkokatkalajien kan-
nankehitysarvioissa.

Luontotyypin suhteellisen vähenemisen arvioitiin 
ylittävän 80 % ainakin Suomenlahdella ja Selkämerellä 
sekä mahdollisesti myös Ahvenanmerellä–Saaristo-
merellä. Arviota varten koottiin pohjaeläinten seuran-
ta-aineistoja (Meripohjaeläinten seuranta-aineisto 2016; 
POHJE 2017). Perämeren pohjoisosassa luontotyypin 
pinta-ala näyttää pysyneen (2010-luvun alkupuolelle) 
ennallaan. Alueelliset muutosarviot yhdistettiin val-
takunnalliseksi ottaen huomioon luontotyypin poten-
tiaaliset pinta-alat, jotka laskettiin Suomenlahdella, 
Saaristomerellä ja Ahvenanmerellä 20 m syvempien ja 
muilla merialueilla 10 m syvempien hapellisten pohjien 
pinta-alaosuuksien mukaan.

Seuranta-asemilta kootut pohjaeläinaineistot osoit-
tavat, että biomassaltaan valkokatka- tai merivalkokat-
kavaltaiset yhteisöt ovat kadonneet tai hyvin voimak-
kaasti vähentyneet useimmista paikoista, joissa niitä on 
jossain vaiheessa tutkittua ajanjaksoa ollut. Useimmiten 
tilalle on tullut liejusimpukka- tai monisukasmatoval-
tainen yhteisö.

Etenkin Etelä-Suomessa katkapopulaatiot ovat pai-
koin vähentyneet voimakkaasti tai hävinneet kokonaan. 
Molemmat lajit ovat erittäin herkkiä happikadolle (esim. 

Johansson 1997; Wiklund ja Sundelin 2001), mutta vähe-
nemistä on tapahtunut myös hapekkailla pohjilla osin 
tuntemattomista syistä. On ehdotettu, että lajit kärsivät 
ravinnon kautta muutoksista kasviplanktonin määräs-
sä ja lajikoostumuksessa (esim. Johnson ja Wiederholm 
1992; Lehtonen ja Andersin 1998; Eriksson Wiklund ja 
Andersson 2014). Valkokatkojen väheneminen saat-
taa myös olla osa pitkäaikaista luontaista syklisyyttä 
(Andersin ym. 1978; 1984), mutta myös mahdollisesti 
syklinen väheneminen lasketaan aidoksi vähenemisek-
si, ellei vähenemisvaiheen jälkeinen palautuminen ole 
varmaa (vrt. IUCN 2012).

Toisaalta paikoin katkapopulaatioiden biomassassa 
ei ole tapahtunut suuria muutoksia, mutta muiden la-
jien lisääntyminen on muuttanut valtalajisuhteita, jol-
loin valkokatkavaltainen luontotyyppi on muuttunut 
joksikin muuksi. Jos dominanssia tarkasteltaisiin yk-
silömäärien perusteella, eivät havaitut muutokset olisi 
yhtä voimakkaita.

Molemmissa tapauksissa luontotyyppi on useimmi-
ten vaihtunut biomassaltaan liejusimpukka- tai liejuput-
kimatovaltaiseksi. Vieraslajiryhmä liejuputkimadot ovat 
levittäytyneet Itämerelle 1980-luvulta alkaen, ja ovat ny-
kyisin runsaita pohjasedimenteissä kaikilla merialueilla 
(Kauppi ym. 2015; Katajisto ym. 2017). Liejusimpukan 
runsastuminen liittyy luultavasti rehevöitymisen kaut-
ta lisääntyneeseen ravinnon määrään ja mahdollisesti 
pohjaan asettuvien yksilöiden parempaan selviytymi-
seen valkokatkojen vähenemisen seurauksena (Elmgren 
ym. 1986). On epätodennäköistä, että liejusimpukka tai 
liejuputkimadot olisivat syrjäyttäneet valkokatkat. Ne 
ovat kuitenkin voineet hyötyä vapaasta tilasta, jota on 
muodostunut monilla alueilla katkojen vähennyttyä 
(esim. Eriksson Wiklund ja Andersson 2014).

Luontotyypin mahdollisia määrämuutoksia ei pysty-
tä arvioimaan pidemmällä aikavälillä eikä tulevaisuu-
dessa (A2a & A3: DD).

Levinneisyys- ja esiintymisalueen koot ylittävät 
B-kriteerin raja-arvot. Luontotyyppi on B-kriteerin pe-
rusteella säilyvä (B1–B3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

I6.07

Hietakatkapohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa DD A1–A3, B1, B2, 
C1–C3, D1–D3 ?

Etelä-Suomi DD A1–A3, B1, B2, 
C1–C3, D1–D3 ?

Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä sora- tai hiekkapohja 
on lähes tai täysin kasviton ja pohjaeläinyhteisössä hie-
takatkan (Bathyporeia pilosa) osuus on vähintään 50 % 
biomassasta. Luontotyyppi on yleisin matalissa ja suh-
teellisen avoimissa hiekkapohjaisissa lahdissa, mutta si-
tä voi löytyä myös soraisilta ja lievästi liejuisilta pohjilta.
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Hietakatkat ovat pieniä (4–6 mm), mutta pulleita äy-
riäisiä, jotka viihtyvät meri- ja murtovesiympäristöissä. 
Ne viettävät suurimman osan päivästä pohja-ainekseen 
kaivautuneina. Pääosa hietakatkoista elää melko ma-
talissa vesissä, mutta lajia on löytynyt jopa 42 metrin 
syvyydestä (Dahl 1944). Hietakatka sietää sekä alhaista 
suolapitoisuutta että muita ympäristörasitteita suhteel-
lisen hyvin, mutta sen on päästävä pohja-aineksesta ve-
sipatsaaseen ruokailemaan yöksi. Siksi irtonaisen rih-
malevän muodostamat ajelehtivat levämatot vaikuttavat 
negatiivisesti hietakatkakantoihin. (Khayrallah ja Jones 
1980; Norkko ym. 2000; Väinölä 2017b)

Suotuisissa oloissa hietakatkayhteisöt voivat olla 
hyvinkin runsaita, jopa 10  000 yksilöä neliömetrillä 
(Vader 1965). Pienen kokonsa ja laikuittaisen esiinty-
misensä vuoksi hietakatkat harvoin vallitsevat pohja-
eläinyhteisöissä. Samoissa elinympäristöissä viihtyvät 
myös monet kookkaammat lajit, kuten simpukat (lie-
jusimpukka Macoma balthica, hietasimpukka Mya are-
naria) ja monisukasmadot (liejuputkimadot Marenzelle-
ria spp., hiekkaputkimato Pygospio elegans). Runsaiden 
kilkkikantojen (Saduria entomon) tiedetään rajoittavan 
hietakatkapopulaatioiden kasvua saalistuksen kautta 
(Sandberg 1996).

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.I3N3, AB.I3N3 and AA.J3N3: Itämeren valoisat ja 
valottomat sorapohjat ja valoisat hiekkapohjat, joissa 
pohjaeläinten biomassaa dominoi hietakatka.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyp-
pi voi ympäristöolojen mukaan vaihettua joko muiden 
pohjaeläinten (mm. simpukat, monisukasmadot) tai kas-
villisuuden vallitsemiksi pohjiksi.

!

!

!

!

Esiintyminen: Hietakatkoja esiintyy Pe-
rämerta ja itäistä Suomenlahtea lukuun 
ottamatta koko rannikolla. Tiiviit popu-
laatiot sijaitsevat pohja-aineksessa liik-
kuvina laikkuina, mikä tekee lajin ha-
vainnoinnista vaikeaa (Mettam 1989). 
Hietakatkavaltaisten pohjien esiintymis-
alue ja yleisyys tunnetaan puutteellisesti. 
Uhkatekijät: Ajelehtivat levämatot ja 

pohjien hapettomuus (Vre 3), merihiekan otto (Ks 1).

Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi valtalajin eli hietakatkan häviäminen tai 
väheneminen siten, etteivät pohjat enää missään luokitu 
hietakatkapohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Hietakatkayhteisöt arvioitiin 
puutteellisesti tunnetuksi (DD) luontotyypiksi (A1–A3, 
B1 & B2, C1–C3, D1–D3).

Hietakatkavaltaisia yhteisöjä esiintynee siellä täällä 
hiekkapohjilla, mutta hietakatka jää heikosti näytteenot-
tovälineisiin ja sen esiintyminen sekä mahdolliset run-
sausmuutokset tunnetaan siksi hyvin heikosti. Lisäksi 
paikallinen vaihtelu on ilmeisesti voimakasta (Khayral-
lah ym. 1980; Mettam 1989). Luontotyyppi on saattanut 
vähentyä rehevöitymiseen liittyvien hiekkapohjien liet-
tymisen ja lisääntyneen hapettomuuden vuoksi, mutta 
määrämuutokset arvioitiin puutteellisesti tunnetuiksi 
sekä menneisyydessä että tulevan 50 vuoden aikana 
(A1–A3: DD). Viron Väinämerellä Orav-Kotta ym. (2004) 
arvioivat hietakatkalle sopivien habitaattien vähenty-
neen lähimmän 30 vuoden aikana.

Hietakatkayhteisöjen levinneisyys- ja esiintymisalu-
eet tunnetaan huonosti. Merialueen pohjaeläinseuran-
tojen havainnoista (POHJE 2017) arvioitu levinneisyys-
alueen koko on alle 50  000 km2 ja esiintymisruutujen 
määrä 15, mutta luontotyyppiä saattaa esiintyä huo-
mattavasti laajemmin Selkämerellä ja Suomenlahdella. 
Luontotyyppi on myös B-kriteerin perusteella puutteel-
lisesti tunnettu (B1 & B2: DD, B3: LC).

Rehevöityminen on saattanut vaikuttaa hietakatka-
pohjiin negatiivisesti esim. lisääntyneiden levämattojen 
tai hapettomuuden kautta, mutta mahdollisesti jo tapah-
tuneiden tai tulevaisuudessa tapahtuvien abioottisten ja 
bioottisten muutosten suhteellista vakavuutta ei pystytä 
arvioimaan (C1–C3, D1–D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin vedenalaiset hiek-
kasärkät (1110), laajat matalat lahdet (1160) ja harjusaarien 
vedenalaiset osat (1610).

I6.08

Surviaissääskipohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC +
Etelä-Suomi LC +
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä lieju- ja mahdollisesti 
myös hiekkapohja on lähes tai täysin kasviton ja pohja-
eläinyhteisössä surviaissääskien toukkien (Chironomi-
dae) osuus on vähintään 50 % biomassasta.

Surviaissääskien toukat ovat pehmeillä pohjilla ylei-
siä pohjaeläimiä. Niitä esiintyy pääasiassa matalilla ja 
vähäsuolaisilla rannikkoalueilla. Toukkavaiheessa sur-
viaissääsket syövät pohjan orgaanista ainesta tai pie-
nempiä eläimiä, esim. planktonia, ja ne itse puolestaan 
ovat monien kalojen ravinnonlähde (Kahanpää 2017). 

Hietakatka. Kuva: Hans Hillewaert, Wikimedia Commons
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Toukat kehittyvät kotelovaiheen kautta aikuisiksi, jotka 
parveillessaan ”survovat” ilmaa – tämä lentotapa on 
antanut ryhmälle nimen.

Suomen rannikkovesissä esimerkiksi alaheimoi-
hin Tanypodinae ja Chironominae kuuluvat lajit ovat 
hyvin yleisiä (POHJE 2017). Ne esiintyvät yleensä yh-
dessä muiden vesihyönteisten, monisukasmatojen tai 
simpukoiden kanssa, mutta varsinkin vähähappisilla 
pohjilla surviaissääsket voivat olla vallitseva eliöryhmä. 
Viimeisessä toukkavaiheessa suurimpien lajien toukat 
ovat noin 3 cm pitkiä. Suurikokoisia ja hemoglobiinin 
punaiseksi värjäämiä toukkia elää etenkin syvemmillä 
tai vähähappisilla pohjilla, kun taas matalassa vedessä 
elävät ovat yleensä pieniä ja värittömämpiä (Kahanpää 
2017). Huonoa happitilannetta sietävä laji on esimerkiksi 
toukkana punainen Chironomus plumosus (e.g. Hoback ja 
Stanley 2001), joka elää pohjasedimentissä U:n muotoi-
sessa putkessa.

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat 
AA.H3P1, AA.J3P1, AB.H3P1 ja AB.J3P1: Itämeren va-
loisat ja valottomat hiekka- ja liejupohjat, joissa pohja-
eläinten biomassaa dominoivat surviaissääskien toukat.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
voi vaihettua muiden pohjaeläinten, kuten monisukas-
matojen tai simpukoiden dominoimiksi pohjiksi. Eten-
kin vähähappisissa oloissa surviaissääskivaltaisia aloja 
voi esiintyä yhdessä anaerobisten bakteerien muodos-
tamien peitteiden kanssa.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Surviaissääskiä esiintyy 
pohjaeläiminä matalissa rannikkovesissä 
koko Suomen rannikolla, mutta biomas-
saltaan dominoivina niitä löytyy lähinnä 
rannikkovesien vähähappisista altaista.
Uhkatekijät: –
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi 
katsotaan romahtaneeksi, jos sen kaikki 
esiintymät ovat hävinneet. Tähän johtaisi 

surviaissääskitoukkien häviäminen tai väheneminen 
siten, etteivät pohjat enää missään luokitu surviaissääs-
kipohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Surviaissääskipohjat arvioitiin 
säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, C1–C3).

Itämeren rehevöityminen on voinut lisätä surviais-
sääskivaltaisten pohjien määrää, koska monet surviais-
sääsket kestävät tilapäistä hapettomuutta tai vähähap-
pisia oloja muita pohjaeläimiä paremmin (A1 & A3: LC). 
Tilanteen ei odoteta muuttuvan merkittävästi lähimmän 
50 vuoden aikana (A2a: LC). 

 Luontotyyppiä esiintyy koko rannik koalueella, eikä 
se ole harvinainen. Levinneisyys- ja esiintymisalueen 
koot ylittävät B-kriteerin raja-arvot ja luontotyyppi on 
säilyvä myös B3-kriteerin perusteella (B1–B3: LC).

Rehevöitymisen myötä rannikkovesissä tapahtuneet 
abioottiset muutokset eivät liene surviaissääskiyhteisöjä 
suuremmin haitanneet, vaan ne ovat pikemminkin saa-
neet ja tulevaisuudessa edelleen todennäköisesti saavat 
heikoista happioloista kilpailuetua (C1–C3: LC).

Surviaissääskiyhteisöjen koostumus on todennä-
köisesti muuttunut rehevöitymisen vuoksi, kun tietyt 
lajit ovat taantuneet ja toiset hyötyneet. On kuitenkin 
epäselvää, missä määrin biomassaltaan surviaissääski-
valtaisia pohjia on ylipäätään ollut hapekkailla pohjilla. 
Bioottisten muutosten suhteellista vakavuutta ei pystytä 
arvioimaan (D1–D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Paraneva. Surviaissääsket lienevät 
rehevöitymisen jatkuessa edelleen hyötyjiä suhteessa 
useimpiin muihin pohjaeläimiin.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin jokisuistot (1130), 
rannikon laguunit (1150) ja laajat matalat lahdet (1160). Voi 
sisältyä vesilain mukaan säilytettäviin enintään 10 ha:n 
suuruisiin fladoihin ja kluuvijärviin.

I6.09

Meiofaunapohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa DD B2, D1–D3 ?
Etelä-Suomi DD B2, D1–D3 ?
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyypissä lähes tai täysin kasviton 
pohja-aines muodostuu sorasta, hiekasta, siltistä ja/tai 
mudasta tai näiden sekoituksesta. Meiofaunan osuus 
pohjaeläinyhteisön biomassasta on vähintään 50 %. 
Luontotyyppiä esiintyy kaikissa syvyyksissä, mutta se 
yleistyy siirryttäessä matalista vesistä syviin.

Itämeren meiofaunayhteisö muodostuu useista osit-
tain pohja-aineksen sisällä elävistä ryhmistä, joista 
yleisimpiä ovat sukkulamadot (Nematoda), harvasu-
kasmadot (Oligochaeta), raakkuäyriäiset (Ostracoda), 
hankajalkaiset (Copepoda), värysmadot (Turbellaria) 
ja rataseläimet (Rotifera) (Elmgren 1984; Aarnio & 
Bonsdorff 1992; Coull 1999). Meiofaunaan määritel-
lään kuuluvaksi yksilöt, jotka ovat alle yhden milli-
metrin mittaisia (Nascimento 2010), mutta suurin osa 
meiofaunasta sijoittuu kooltaan välille 0,040–0,5 mm. 
Kuten makrofaunallakin, myös meiofaunalla suolai-
suus ja lämpötila säätelevät yhteisön lajikoostumusta 
ja runsautta (Elmgren 1978; Widbom ja Elmgren 1988). 
Meiofaunan eliöt, etenkin sukkulamadot, sietävät sekä 

Surviaissääsken toukkia. 
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hapettomuutta että rehevöityneitä oloja hyvin ja muo-
dostavat siksi usein vallitsevia yhteisöjä alueilla, joilta 
makrofauna on jo hävinnyt (Elmgren 1975; Van Colen 
ym. 2009). Pohjanlahdella, jossa makrofaunayhteisöt 
ovat niukkoja, meiofaunayhteisöjen rooli on suurempi 
(Elmgren 1978; Elmgren 1984; Furman ym. 2013). Peh-
meiden pohjien ja avoveden lisäksi meiofaunaa löytyy 
myös kovien pohjien eliöyhteisöistä, mutta pienen ko-
konsa vuoksi meiofauna sulautuu osaksi ympäröivää 
eliöyhteisöä (Velmu-aineisto 2017).

Sukkulamadot muodostavat suurimman osan, 67–91 %,  
Itämeren pohjasedimentin meiofaunasta (Olafsson ja 
Elmgren 1997). Suomenkin rannikolla seuraavaksi ylei-
simpiä ryhmiä ovat hankajalkaiset ja raakkuäyriäiset (El-
mgren 1984; Coull 1999; Katri Aarnio suull. tiedonanto 
2017). Laajana ryhmänä meiofaunan ravintovaatimuk-
set ovat monimuotoisia ja vaihtelevia: hankajalkaisten ja 
raakkuäyriäisten pääravintokohde ovat piilevät, sukku-
lamadot taas syövät myös bakteereja (Giere 2009; Nasci-
mento 2010). Orgaanisen aineksen kertyminen saattaa 
lisätä pohjalla laiduntavien ryhmien osuutta meiofauna-
yhteisöissä (Olafsson ja Elmgren 1997). Viimeaikaisten 
tutkimusten mukaan meiofauna saattaa hyötyä lisään-
tyneestä rehevöitymisestä ja siitä seuranneesta sedimen-
taatiosta ja saada kilpailuetua makrofaunaan nähden. 
Makrofauna on herkempää rehevöitymisen vaikutuksille 
isomman kokonsa, pidemmän ja monimutkaisemman 
elinkiertonsa ja suuremman energiatarpeensa vuoksi 
(Nascimento 2010). Pitkittyessään rehevöityminen ja li-
sääntynyt sedimentaatio johtavat kuitenkin irtonaisiin 
rihmalevämattoihin ja pohjien hapettomuuteen, mikä 
muodostaa suurimman uhan meiofaunayhteisöille.

Itämeren meiofaunayhteisöt tunnetaan selvästi 
huonommin kuin makrofaunayhteisöt; meiofauna on 
usein vain sivumaininta osana koko eliöyhteisöä. Lisäk-
si meiofaunanäytteitä määritetään lajitasolle asti vain 
harvoin, ja meiofaunaan liittyvien prosessien tuntemus 
on jäänyt hyvin yleiselle tasolle.

Luontotyyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat AA.
H4U1, AB.H4U1, AB.I4U1 ja AB.J4U1: Itämeren valoisat 
ja valottomat hiekka-, lieju- ja sekapohjat, joissa pohja-
eläinten biomassaa dominoi meiofauna.
Maantieteellinen vaihtelu: Luontotyyppi on huonosti 
tunnettu. Yhteisön lajikoostumus todennäköisesti vaih-

telee rannikon eri osissa ympäristömuuttujien mukaan. 
Sukkulamatojen suhteellisen osuuden oletetaan kas-
vavan Itämeren altaasta Pohjanlahdelle siirryttäessä. 
Raakkuäyriäiset ovat yleisempiä etelärannikolla ja ko-
vemmilla pohja-aineksilla. Harvasukasmatoja löytyy 
usein liejupohjilta, mistä muu lajisto puuttuu. (Arlt ym. 
1982; Velmu-aineisto 2017) 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Meiofaunaa 
löytyy lähes kaikilta pohjilta, mutta pienen kokonsa 
vuoksi se harvoin muodostaa luontotyyppiä. Vuodenai-
kaisvaihtelut ovat yleisiä sekayhteisöissä makrofaunan 
kanssa etenkin matalilla pohjilla (Olafsson ja Elmgren 
1997; Nascimento 2010). 

g
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Esiintyminen: Luontotyyppiä arvellaan 
löytyvän koko rannikolta sekä matalista 
rannikkovesistä että syvemmiltä pohjil-
ta, mutta varmistettuja havaintoja meio-
faunavaltaisista pohjista ei ole tiedossa. 
Luontotyyppiä on tutkittu vähän ja suu-
rin osa aineistoista on kerätty biologisten 
tutkimusasemien, kuten Tvärminnen 
eläintieteellisen aseman, läheisyydestä.

Uhkatekijät: Pohjien hapettomuus (Vre 2).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi meiofaunan häviäminen tai vähenemi-
nen siten, etteivät pohjat enää missään luokitu meio-
faunapohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Meiofaunan luonnehtimat poh-
jayhteisöt arvioitiin puutteellisesti tunnetuksi (DD) 
luontotyypiksi (B2, D1–D3).

Kun pohjayhteisöjen luokittelu perustuu biomassoi-
hin, kuuluvat hapelliset pohjat makrofaunan luonneh-
timiin tyyppeihin. Meiofaunavaltaiset pohjat liittynevät 
lähinnä tilapäiseen hapettomuuteen, joka on Itämeren 
rehevöitymisen myötä lisääntynyt. Meiofaunavaltaiset 
yhteisöt lienevät tuhon jälkeinen sukkessiovaihe, joten 
ajoittainen happikato voi luoda meiofaunan valta-ase-
malle sopivia alueita. Luontotyypin määrän ei arvioida 
vähentyneen, vaan se on saattanut jopa lisääntyä lähim-
män 50 vuoden aikana (A1 & A3: LC). Määrän ei odoteta 
merkittävästi vähenevän myöskään tulevien 50 vuoden 
aikana (A2a: LC).

Meiofaunavaltaisten pohjien esiintyminen tunnetaan 
huonosti, mutta levinneisyysalueen koon ja esiintymis-
paikkojen määrän oletetaan ylittävän B1- ja B3-kritee-
rien raja-arvot (B1 & B3: LC). Esiintymisruutujen määrää 
ei sen sijaan pystytä arvioimaan (B2: DD).

Vaikka tilapäinen hapettomuus on saattanut jopa 
lisätä tämän luontotyypin määrää, on epäselvää, miten 
esiintymien bioottinen laatu ja esimerkiksi eliöyhtei-
söt ovat muuttuneet. Meiofaunaan kuuluvista eliöryh-
mistä sukkulamadot sietävät hapettomuutta, mutta 
pohjahankajalkaiset (Harpacticoida) ja raakkuäyriäi-
set eivät. Lajistomuutosten suhteellista vakavuutta ei 
pystytä määrittämään, joten luontotyyppi on bioot-
tisten muutosten perusteella puutteellisesti tunnettu 
(D1–D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

Raakkuäyriäinen. Kuva: Emmi Hänninen, Metsähallitus
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I7

Muunlaiset pohjat

I7.01

Yhteyttävien mikroeliöiden ja laidunta-
vien kotiloiden luonnehtimat pohjat

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa DD A1–A3, B1–B3 ?
Etelä-Suomi DD A1–A3, B1–B3 ?
Pohjois-Suomi

valoisat kallio- ja kivipohjat, joilla vallitsevat yhteyttävät 
mikroeliöt ja laiduntavat kotilot.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
esiintyy avoimilla kallio- ja kivikkorannoilla kaikissa 
saaristovyöhykkeissä ja voi vaihettua yksi- tai moni-
vuotisten rihmalevien, haurujen tai punalevien luon-
nehtimiksi pohjiksi.

g
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Esiintyminen: Luontotyyppi on yleinen 
Merenkurkussa ja Perämerellä, esiintyy 
myös Suomenlahdella ja on mahdollinen 
rannikon muissa osissa.
Uhkatekijät: –
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi 
katsotaan romahtaneeksi, jos sen kaikki 
esiintymät ovat hävinneet. Tähän johtaisi 
yhteyttävien mikroeliöiden ja laidunta-

vien kotiloiden häviäminen tai väheneminen siten, et-
teivät pohjat enää missään luokitu täksi luontotyypiksi.
Arvioinnin perusteet: Yhteyttävien mikroeliöiden ja lai-
duntavien kotiloiden luonnehtimat pohjat arvioitiin puut-
teellisesti tunnetuksi (DD) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3).

Luontotyypin levinneisyys tunnetaan huonosti, eikä 
sen mahdollisista määrämuutoksista ole tietoa. 
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin riutat (1170) tai ul-
kosaariston luotojen ja saarien vedenalaiset osat (1620) sekä 
harjusaarien vedenalaiset osat (1610). 

I7.02

Anaerobisten eliöiden luonnehtimat 
pohjat

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa LC +
Etelä-Suomi LC +
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyyppi esiintyy enimmäkseen 
valottomilla pehmeillä pohjilla, joilta kasvillisuus puut-
tuu kokonaan. Liejun tai muiden hienojakoisten sedi-
menttien osuus pohja-aineksesta on vähintään 20 %. 
Anaerobisten eliöiden osuus eliöyhteisöstä on vähin-
tään 50 %. Lajistoa ei tunneta kovin hyvin, mutta Beg-
giatoa-bakteerin arvellaan esiintyvän yleisenä ainakin 
matalampien vesien hapettomilla laikuilla.

Luontotyyppi esiintyy yleensä yli 50 metrin syvyy-
dessä (HELCOM 2013b). Viime vuosikymmeninä an- 
aerobisten eliöiden luonnehtimia yhteisöjä on havaittu 
myös matalammilta rannikkoalueilta, erityisesti Saa-
ristomereltä ja läntiseltä Suomenlahdelta (Conley ym. 
2011; Virtanen ym. 2018). Saaristomereltä hapettomia 
laikkuja on löydetty jo 10–40 metrin syvyydestä (Conley 
ym. 2011). Erona syvyyksien suhteellisen pysyviin ha-
pettomiin laikkuihin matalien ja avoimempien alueiden 
laikut voivat hieman vaihdella sijainnin ja pysyvyyden 
suhteen (Stahl ym. 1995). 

Hanko, läntinen Suomenlahti. Kuva: Anu Riihimäki, 
Metsähallitus

Luonnehdinta: Luontotyyppiä luonnehtivat matalakas-
vuiset levät ja piilevät (Bacillariophyta), jotka peittävät 
kovia kallio- ja kivipohjia. Kookkaamman kasvillisuu-
den osuus luontotyypissä on alle 10 %. Johanssonin 
ym. (2012) mukaan yleisimmät levälajit luontotyypissä 
ovat ahdinpallero (Aegagropila linnaei), viherahdinparta 
(Cladophora glomerata) ja pohjankivisuti (Battersia arcti-
ca). Muita yleisiä lajeja ovat koukkulangat (Rhizoclonium 
spp.), kierteisrihmat (Spirogyra spp.) ja tupsunauhat (Bat-
rachospermum spp.). Syanobakteerien (mm. sinipallukat 
Rivularia spp.) ja detrituksen kertyminen pinnoille ja 
levien päälle on tavallista. Levien peittämää luontotyyp-
piä esiintyy eniten alle viiden metrin syvyydessä, mutta 
piilevien ja detrituksen peittämiä, kasvillisuudesta pal-
jaita pintoja löytyy jopa 20 metrin syvyydestä.

Kovilla pinnoilla kasvavaa ja niille kertyvää orgaa-
nista materiaalia laiduntavat kotilot, joista yleisimpiä 
ovat limakotilot (takokotilo Stagnicola palustris, piippoli-
makotilo Lymnaea stagnalis, Radix spp.). Näistä Radix-su-
vun limakotilot liikkuvat muita syvemmällä. Myös 
leväkotilot (Theodoxus fluviatilis) ja hoikkasarvikotilot 
(Bithynia tentaculata) viihtyvät limakotiloiden joukossa 
(Kangas 1971; Nyman ym. 1987). Kotilot muodostavat 
tärkeän ravinnonlähteen kaloille, esimerkiksi siialle 
(Coregonus lavaretus) (Söderberg 2016). Luontotyyppi 
vastaa HELCOM HUB -luokkaa AA.A2W: Itämeren  
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Pirttilouttu, Selkämeri. Kuva: Heidi Arponen, Metsähallitus

Anaerobisia eliöyhteisöjä esiintyy myös tiheiden 
rihmaleväyhteisöjen (Snoeijs 1999), irtonaisten levä-
mattojen (Norkko ja Bonsdorff 1996) ja syanobakteeri-
kasvustojen (Stal ym. 1985; Stal 1995) alla. Tiheät matot 
tarvitsevat valoa kasvaakseen, mutta estävät sen pääsyn 
alempiin kerroksiin luoden hapettoman tilan anaero-
bisille eliöille. Tällaisia kapean tilan eliöyhteisöjä voi 
muodostua sekä pehmeille (Vaucheria spp., irtoleväma-
tot) että koville pohjille (Spirulina spp.). Niitä on tutkittu 
toistaiseksi melko vähän eikä niiden pysyvyydestä tai 
paikallisuudesta ole tietoa. 

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokan AB.
H4U2: Itämeren valottomat liejupohjat, joilla anaerobiset 
eliöt vallitsevat.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Syvemmällä 
luontotyyppi esiintyy usein pehmeiden pohjien eläin-
yhteisöjen rinnalla. Matalammilla pohjilla luontotyyp-
pi saattaa esiintyä vaihtelevasti erilaisten pehmeiden 
ja kovien pohjien luontotyyppien läheisyydessä, sekä 
eläin- että kasviyhteisöjen rinnalla.
Uhkatekijät: –
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 

Tähän johtaisi anaerobisten eliöiden väheneminen siten, 
etteivät pohjat enää missään luokitu täksi luontotyypiksi.
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Esiintyminen: Anaerobisten eliöiden 
luonnehtimia pohjia esiintyy koko ranni-
kolla Perämeren pohjoisosaa lukuun ot-
tamatta. Yleisimpiä ne ovat Saaristome-
rellä ja läntisellä Suomenlahdella.
Arvioinnin perusteet: Anaerobisten 
eliöiden luonnehtimat pohjayhteisöt ar-
vioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi 
(A1–A3, B1–B3, C1–C3).

Itämeren rehevöityminen on pohjien happiolojen hei-
kentymisen kautta lisännyt luontotyypin määrää (A1 & 
A3: LC), eikä tilanteen odoteta muuttuvan merkittävästi 
lähimmän 50 vuoden aikana (A2a: LC).

Luontotyyppiä tavataan kaikilla merialueilla ja sen 
levinneisyys- ja esiintymisalueen koot ylittävät B-kri-
teerin raja-arvot (B1–B2: LC). Luontotyyppi on säilyvä 
myös B3-kriteerin perusteella.

Myös abioottisten olojen katsotaan Itämeressä pi-
kemminkin parantuneen kuin heikentyneen tämän 
luontotyypin kannalta (C1–C3).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Paraneva rehevöitymisen jatkuessa 
edelleen.
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Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin kapeat murtovesilahdet 
(1650).

I7.03

Syanobakteeri- tai ripsieläinpallojen 
luonnehtimat pohjat

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa NE
Etelä-Suomi NE
Pohjois-Suomi

Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa olevaa maantie-
teellistä vaihtelua. Kaikki tiedossa olevat lajit viihtyvät 
sekä makeassa että murtovedessä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
esiintyy yleensä melko suojaisilla alueilla, joilla tyy-
pillisesti vallitsevat joko putkilokasviyhteisöt tai poh-
jaeläinyhteisöt. 

g

g

!

g

g

Esiintyminen: Luontotyyppi on toden-
näköisesti erittäin harvinainen, mutta 
voi esiintyä koko Suomen rannikolla. 
Ainoat todennetut havainnot luontotyy-
pistä ovat itäiseltä Suomenlahdelta (Vel-
mu-aineisto 2017).
Uhkatekijät: Ei arvioitu.
Romahtamisen kuvaus: Ei arvioitu.
Arvioinnin perusteet: Luontotyyppiä ei 

ole arvioitu.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia (uusi kuvattu 
luontotyyppi, mutta ei arvioitu).
Kehityssuunta: Ei arvioitu.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä luon-
todirektiivin luontotyyppeihin jokisuistot (1130), rannikon 
laguunit (1150), laajat matalat lahdet (1160) ja kapeat murtove-
silahdet (1650). Voi sisältyä vesilain mukaan säilytettäviin 
enintään 10 ha:n suuruisiin fladoihin ja kluuvijärviin.

I7.04

Kuorisorapohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa DD A1–A3, D1–D3 ?
Etelä-Suomi DD A1–A3, D1–D3 ?
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyyppiin luetaan pohjat, joilla 
kuorisora peittää vähintään 90 % pohja-aineksesta. 
Luontotyyppi on huonosti tunnettu Suomessa. Kuori-
sora muodostuu sinisimpukan (Mytilus trossulus), hie-
tasimpukan (Mya arenaria), liejusimpukan (Macoma bal-
thica) ja/tai idänsydänsimpukan (Cerastoderma glaucum) 
kuorista tai kuorten kappaleista. Yleisimmin kuorisora 
kertyy pieninä laikkuina muun pohja-aineksen päälle, 
toisinaan myös hiekkaan tai soraan sekoittuen. Sini-
simpukan kuorista muodostuvat sorapohjat sijaitsevat 
yleensä hieman muiden simpukoiden kuorisorapohjia 
syvemmällä (keskiarvot 10 m:n ja 8 m:n syvyydessä). 
(Velmu-aineisto 2017)

Kuorisora on usein löyhää ja luultavasti tarjoaa suo-
jaa monille pienikokoisille selkärangattomille, mutta 
tutkimustieto kuorisorapohjien seuralaislajistosta on 
vähäistä. Eteläisellä Itämerellä kuorisorapohjat on jaettu 
useaan eri alatyyppiin vallitsevan simpukankuorilajin 
perusteella, ja niissä on omat erikoistuneet eläinyhtei-
sönsä (HELCOM 2013b).

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat AA.E 
ja AB.E: Itämeren valoisat ja valottomat kuorisorapoh-
jat.
Maantieteellinen vaihtelu: Ainoa tunnettu maantie-
teellinen vaihtelu liittyy vallitsevaan simpukankuori-
materiaaliin (ks. Esiintyminen).

Bokreivit, Selkämeri. Kuva: Anniina Saarinen, Metsähallitus

Luonnehdinta: Tällä luontotyyppiehdokkaalla tarkoi-
tetaan syanobakteerien (Cyanophyceae) tai ripsieläinten 
(Ciliophora) muodostamien pallomaisten kolonioiden 
luonnehtimia pohjia, joilta pysyvä kasvillisuus puuttuu. 
Nämä taksonomisesti hyvin erilaiset eliöt voivat muo-
dostaa silmämääräisesti samankaltaisia, hyytelömäisiä 
palloja, jotka ovat halkaisijaltaan usein vain muutamia 
senttimetrejä (Mollenhauer ym. 1999). Viime vuosien 
kartoituksissa on havaittu yksittäisiä kasvillisuudesta 
vapaita pohjia, joilla tällaisista hyytelöpalloista koostu-
vat yhteisöt ovat muodostaneet muutamien neliömet-
rien kokoisia esiintymiä mataliin ja suojaisiin lahtiin 
(Velmu-aineisto 2017). Tavallisempaa on, että hyyte-
löpallot ovat kiinnittyneinä kasvillisuuteen, jolloin ne 
yleensä jäävät biomassaltaan muuta lajistoa vähäisem-
miksi. Kaiken kaikkiaan tästä mahdollisesta uudesta 
luontotyypistä tiedetään hyvin vähän.

Yleisimmät hyytelöpalloja muodostavat eliöryhmät 
ovat Ophrydium-suvun ripsieläimiä tai syanobakteerei-
hin kuuluvia sinimollusia (Nostoc spp.) ja sinipallukoita 
(Rivularia spp.) (Mollenhauer ym. 1999). Ripsieläinpallot 
voivat olla onttoja ja hauraita, kun taas syanobakteeri-
pallot ovat yleensä kiinteämpiä ja sitkeämpiä. Luonto-
tyypin pysyvyydestä ei ole tietoa.

Luontotyyppiä vastaavaa HELCOM HUB -luokkaa 
ei ole.
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Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kuorisora ker-
tyy yleensä ohuehkoksi kerrokseksi muun pohja-ainek-
sen päälle. Alustana voivat toimia sekä pehmeät että 
kovat substraatit. Kuorisorapohjat sijoittuvat usein joko 
sinisimppukavaltaisten pystysuorien kallio- tai lohka-
repintojen edustalle tai kumpuilevien hiekka- ja sora-
pohjien poimuihin avoimilla merialueilla.

!

!

!

!

Esiintyminen: Sinisimpukan vallitsemat 
kuorisorapohjat sijaitsevat lähinnä Saa-
ristomerellä ja läntisellä Suomenlahdella. 
Muiden simpukkalajien sorasta muodos-
tuvia pohjia löytyy koko rannikolta Perä-
merta lukuun ottamatta. (Velmu-aineisto 
2017).
Uhkatekijät: Pohjien liettyminen (Vre 2), 
suolapitoisuuden laskeminen (Im 1).

Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi kuorisoran häviäminen tai väheneminen 
siten, etteivät pohjat enää missään luokitu kuorisora-
pohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Kuorisorapohjat arvioitiin puut-
teellisesti tunnetuksi (DD) luontotyypiksi (A1–A3, D1–
D3).

Luontotyyppi on huonosti tunnettu, eikä sen mah-
dollisista määrämuutoksia ole tietoa (A1–A3: DD). Eri 
simpukkalajeista koostuvien kuorisorien yhteinen le-
vinneisyysalue ulottuu Suomenlahdelta Merenkurk-
kuun (EOO > 60 000 km2) ja esiintymisruutujen määrä 
ylittää B2-kriteerin raja-arvot, joten luontotyyppi on 
B-kriteerin perusteella säilyvä (B1–B3: LC). Pääosin sini-
simpukan kuorista koostuvia soralaikkuja on havaittu 
61:llä ja muunlaisia kuorisoria 33 esiintymisruudulla 
(Velmu-aineisto 2017).

Kuorisorien eliöyhteisöjä tai niiden mahdollisia muu-
toksia ei tunneta (kriteeri D1–D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

I7.05

Rauta-mangaanisaostumapohjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa DD A3, C1–C3, 
D1–D3 ?

Etelä-Suomi DD A3, C1–C3, 
D1–D3 ?

Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyyppiä muodostavat mineraa-
lisaostumat ovat tyypillisiä syvissä (mm. Tyynimeri) ja 
matalissa merissä, kuten Itämeressä. Saostumat muo-
dostuvat hapekkaissa oloissa meren pohjaan ja poh-
ja-aineksen päälle mikro-organismien ylläpitämissä 
biogeokemiallisissa prosesseissa (mm. Zhang ym. 2002; 
Yli-Hemminki ym. 2014). Luontotyyppimääritelmän 
täyttääkseen rauta-mangaanisaostuman pitää peittää 
vähintään 90 % pohja-aineksesta.

Rauta-mangaanisaostumat, toiselta nimeltään rau-
ta-mangaanikonkreetiot (tai rauta-mangaaninodulit / 
sekametallinodulit) ovat Itämeren merenpohjalle tyy-
pillisiä mineraalisaostumia, jotka ovat erityisen yleisiä 
pohjoisella Itämerellä. Nimensä mukaisesti valtaosa 
saostuman massasta on rautaa ja mangaania, mutta 
mukana voi olla myös fosforia, arseenia ja harvinai-
sia maametalleja. Saostumien pinnalla ja huokoises-
sa sisäosassa elävät bakteeriyhteisöt joko kasvattavat 
saostuman massaa tai syövyttävät sitä. Itämeren rau-
ta-mangaanisaostumat muistuttavat järvimalmia ja 
syvän meren mangaaninoduleja. Itämeren rauta-man-
gaanisaostumat eroavat kuitenkin edellä mainituista 
sekä rakenteensa, kemiallisen koostumuksensa että 
muodostumistapansa perusteella.

Suomen rannikolla rauta-mangaanisaostumia 
löytyy 1–75 metrin syvyydestä, ulkomerialueilla sy-
vemmältäkin. Saostumien muoto ja koko vaihtelevat 
suuresti: pienimmät saostumat ovat läpimitaltaan vain 
muutamia millimetrejä laajimpien peittäessä useita ne-
liömetrejä. Muoto ja koko määrittyvät merenpohjan ra-
kenteen ja pohja-aineksen perusteella (Zhamoida ym. 
2004). Meren pohjan päällä lepäävät saostumat ovat 
usein karkeita ja huokoisia. Ne laajenevat suhteellisen 
hitaasti hapekkaissa oloissa (0,003–0,3 mm vuodessa, 
mm. Grigoriev ym. 2013). Hapettomissa oloissa saostu-
mat liukenevat ja niistä vapautuu metalleja ja ravinteita 
veteen.

Kiekkomaiset ja levymäiset saostumat muodostuvat 
yleensä loivasti laskeville rinnepohjille, joilla sedimen-
tin kertymistä ei tapahdu tai se on vähäistä. Usein poh-
jasedimentti on Itämeren Ancylus-järvivaiheen savea 
tai glasiaalisavea. Konkreetiot voivat olla paikallisesti 
hyvin runsaita. Itäisellä Suomenlahdella saostumia 
saattaa olla jopa 50–60 kg/m2 (Zhamoida ym. 2017). 
Yksittäisiä saostumia voi kuitenkin löytää sieltä täältä.

Runsaslukuisuudestaan huolimatta merenpohjan 
saostumia on tutkittu yllättävän vähän. Ne lisäävät 
sekä geologista että biologista monimuotoisuutta peh-
meillä pohjilla muodostamalla kolmiulotteisia ja kovia 
rakenteita, jotka tarjoavat suojaa ja kiinnittymisalustoja 
pohjaeläimille. Tämän lisäksi saostumat voivat suojata 

Kaffebådan, Merenkurkku. Kuva: Pekka Lehtonen, 
Metsähallitus
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pehmeää pohjaa eroosiolta ja pohjaa pitkin liikkuvilta 
virtauksilta.

Rauta-mangaanisaostumat sitovat ympäristömyrk-
kyjen lisäksi myös fosforia, joka on merkittävä ravinne 
eläville eliöille. Koska saostumiin sitoutuneen fosforin 
määrä on ympäröivää vesialuetta korkeampi, saattaa 
rauta-mangaanilla olla merkittävä rooli Itämeren sisäi-
sen kuormituksen hallinnassa.

Rauta-mangaanisaostumat yhdistetään usein suh-
teellisen rikkaaseen pohjaeläinyhteisöön, jota hallitse-
vat simpukat, kuten idänsydänsimpukka (Cerastoderma 
glaucum), liejusimpukka (Macoma balthica) ja sinisimpuk-
ka (Mytilus trossulus), kotilot (mm. kartiosukkulakotilo 
Peringia ulvae, pulskasukkulakotilo Ecrobia ventrosa), 
harvasukasmadot (Oligochaeta), monisukasmadot (mm. 
merisukasjalkainen Hediste diversicolor, liejuputkimadot 
Marenzelleria spp., pikkuliejumato Boccardiella ligerica), 
raakkuäyriäiset (Ostracoda) ja surviaissääsken toukat 
(Chironomidae).

Luontotyyppi sisältää HELCOM HUB -luokat AA.F 
ja AB.F: Itämeren valoisat ja valottomat rauta-mangaa-
nisaostumapohjat.
Maantieteellinen vaihtelu: Rauta-mangaanisaostu-
mia löytyy koko rannikon mitalta, kaikilta merialueil-
ta. Velmu-kartoituksissa on tähän mennessä löytynyt 
HELCOM HUB -luokituksen edellyttämiä 90 %:n peittä-
vyyksiä ainoastaan Saaristomereltä ja Suomenlahdelta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Syvemmällä 
luontotyyppi esiintyy usein pehmeiden pohjien eläin-
yhteisöjen rinnalla. Matalammilla pohjilla luontotyyp-
pi saattaa esiintyä vaihtelevasti erilaisten pehmeiden 
ja kovien pohjien luontotyyppien läheisyydessä, sekä 
eläin- että kasviyhteisöjen rinnalla.

! !

!

!

Esiintyminen: Rauta-mangaanisaostu-
mat ovat yleisiä koko Itämerellä, myös 
Suomen rannikolla. Suomen runsaimmat 
esiintymät sijaitsevat Suomenlahdella ja 
Saaristomerellä (Velmu-aineisto 2017), 
mutta luontotyyppiin vaadittuja 90 %:n 
peittävyyksiä on havaittu myös Selkäme-
rellä ja Perämerellä (Winterhalter 1966). 
Muualla Itämerellä runsaita esiintymiä 

on mm. Riianlahdella (Glasby ym. 1997).
Uhkatekijät: Pohjien hapettomuus (Vre 2), saostumien 
hyödyntäminen (Ks 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet. 
Tähän johtaisi rauta-mangaanisaostumien häviäminen 
tai väheneminen siten, etteivät pohjat enää missään luo-
kitu rauta-mangaanisaostumapohjiksi.
Arvioinnin perusteet: Rauta-mangaanisaostumapoh-
jat arvioitiin puutteellisesti tunnetuksi (DD) luontotyy-
piksi (A3, C1–C3, D1–D3).

Luontotyypin määrämuutosten arvioimiseksi ei ole 
suoraa seuranta-aineistoa. Rauta-mangaanisaostumia 
voi syntyä siellä, missä geo-bio-kemialliset olosuhteet 
ovat otolliset. Hapettomissa oloissa saostumat alkavat 
liueta (mm. Yli-Hemminki ym. 2016), mutta tarkkaa liu-
kenemisnopeutta luonnonoloissa ei tunneta. Määrän vä-
henemisen oletetaan olleen ja olevan varsin vähäistä 50 
vuoden aikajänteellä (A1 & A2a: LC), mutta pidemmällä 

aikavälillä sitä ei pystytä arvioimaan (A3: DD). Muilla 
merialueilla saostumia hyödynnetään esim. mangaanin 
taloudellisen arvon vuoksi. Myös Suomenlahdella on 
Venäjän puolella kokeiltu rauta-mangaanisaostumien 
nostamista. On kuitenkin epätodennäköistä, että niitä 
ryhdyttäisiin hyödyntämään laajamittaisesti tulevan 50 
vuoden aikana, koska nostaminen on toistaiseksi talou-
dellisesti kannattamatonta.

Rauta-mangaanisaostumapohjat eivät ole Itämerellä 
erityisen harvinaisia (mm. Winterhalter 1980; Boström 
ym. 1982; Glasby ym. 1997; Hlawatsch ym. 2002; Zha-
moida ym. 2004; 2007; 2017). Suomessa niiden levinnei-
syysalue ulottuu Suomenlahdelta Perämerelle saakka ja 
myös esiintymisruutujen ja -paikkojen määrät ylittävät 
B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC).

Luontotyypin abioottisen laadun kehittymistä py-
rittiin tarkastelemaan arvioimalla hapettomuuden al-
kamisajankohtaa syvyydeltään erilaisissa rannikkoal-
taissa. Tämä Suomenlahden vuosikerrallisiin sediment-
teihin perustuva tarkastelu osoitti, että nykyaikaa kohti 
siirryttäessä hapettomuutta on alkanut esiintyä yhä 
matalammissa altaissa (Kotilainen ym. 2007). Hapetto-
muuden lisääntymisestä/laajenemisesta laskettu muu-
toksen suhteellinen vakavuus olisi menneen 50 vuoden 
aikana yli 50 %, mikä voisi vastata jopa luokkaa erittäin 
uhanalainen (EN). Suoraa rinnastusta hapettomuusai-
neistoista rauta-mangaanisaostumien esiintymiseen ei 
kuitenkaan voida tehdä, koska saostumien tarkkaa liu-
kenemisnopeutta ei tunneta. Tästä syystä luontotyyppi 
arvioitiin abioottisten laatutekijöiden perusteella puut-
teellisesti tunnetuksi sekä menneisyydessä että tule-
van 50 vuoden aikana (C1–C3: DD). Saostumapohjien 
eliöyhteisöt ja niiden mahdolliset muutokset tunnetaan 
erittäin huonosti (D1–D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

Itäinen Suomenlahti. Kuva: Anna Downie
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I8

Ulappa ja merijää

Itämeren ulappaekosysteemin rakenteen määrittelee 
pääasiassa fysikaalinen ympäristö. Fysikaaliset tekijät 
vaikuttavat lajistoon ja ravintoverkon rakenteeseen. Suo-
laisuus vaihtelee sekä pohjois-eteläsuunnassa että itä-län-
sisuunnassa siten, että eteläisellä Itämerellä pintaveden 
suolapitoisuus on suurin (15–25 ‰) Pohjanmeren suorasta 
vaikutuksesta johtuen, kun taas Itämeren suuret lahdet 
pohjoisessa ja idässä (Pohjanlahti ja Suomenlahti) ovat 
jokivesien vuoksi lähes makeavetisiä. Suomen merialueel-
la ulapan suolapitoisuus on 3–6,5 ‰ (Furman ym. 2014). 

Itämeri sijaitsee 54° ja 66° pohjoisen leveyspiirin 
välissä, 1300 km:n matkalla. Tästä syystä eteläisen ja 
pohjoisen Itämeren vuodenaikaisuus (valon määrä, 
lämpötila, jääpeitteen esiintyminen) on hyvin erilainen. 

Itämeren pohjan morfologia vaikuttaa syvän suolai-
sen veden virtauksiin. Suolainen syvävesi muodostaa 
varsinaisen Itämeren altaan alueelle ja Suomenlahdelle 
pysyvän kerrostuneisuuden, kun taas kynnysten vuoksi 
syvävesi ei pääse merkittävästi tunkeutumaan Ahve-
nanmerelle ja Pohjanlahdelle.

Avomeren ulappa on monien pohjaeläinten toukkien 
kasvuympäristö. Ulapan tuotanto määrää meren pohjal-
le laskeutuvan orgaanisen aineksen määrän, vaikuttaen 
pohjaeläinten ravinnon määrään ja pohjan happiolosuh-
teisiin (HELCOM 2017). Ulappa on myös eliöiden leviä-
misreitti eri luontotyyppien välillä. Osa vaelluskalojen 
elinkierrosta sijoittuu ulapalle.

Alla kuvattu ulappa-alueiden tyypittely koskee ai-
noastaan Suomen avomerialueita. Tyypittelyssä tarkas-
tellaan koko ravintoverkkoa. Myös rannikko- ja saaris-
toalueiden pelagiaalissa eli vapaassa vedessä tavataan 
ulappa-alueita vastaavia eliöyhteisöjä, mutta näitä aluei-
ta ja yhteisöjä ei ole vielä vastaavalla tavalla kuvattu ja 
arvioitu. Suomen merialueen merijää käsitellään alla 
yhtenä arviointiyksikkönä.

Ulapan alatyypit eivät vastaa HELCOM HUB -luokit-
telun ulappatyyppejä.

I8.01

Itämeren altaan pohjoisosan ja 
Suomenlahden ulappa

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa DD B1, C1, D1 ?
Etelä-Suomi DD B1, C1, D1 ?
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Itämeren altaan pohjoisosan ja Suomen-
lahden ulappa-alueiden pintaveden suolaisuus vaihtelee 
välillä 3–6,5 ‰ (Furman ym. 2014). Jääpeitteen synty-
misen todennäköisyys on Itämeren altaan pohjoisosassa 
10–50 % ja Suomenlahdella 50–90 %. Kasviplanktonin 
kevätkukinta ajoittuu huhti-toukokuun vaihteeseen. 
Kasviplanktonin kesän aikainen minimituotanto ajoit-
tuu kesäkuulle ja heinäkuun alkuun (Hällfors ym. 1981). 

Typpeä sitovien sinilevien (suvut Aphanizomenon, Nodula-
ria ja Dolichospermum) massaesiintymät ovat jokakesäisiä.

Perustuotanto ja eläinplanktonin huippubiomassa ovat 
korkeampia verrattuna muihin ulappaluontotyyppeihin. 
Mereisiä hankajalkaisia (Pseudocalanus- ja Temora-suvuis-
ta) esiintyy runsaammin kuin muiden merialueiden ulap-
paluontotyypeissä (Gorokhova ym. 2016). Sekä kasvi- että 
eläinplanktonyhteisöjen lajikirjo on suurempi verrattu-
na muihin luontotyyppeihin. Myös kalastossa esiintyy 
enemmän merilajeja. Suomenlahti on itämerennorpan 
(Pusa hispida botnica) eteläisin esiintymisalue.
Maantieteellinen vaihtelu: Suolapitoisuus nousee voi-
makkaasti alueella idästä länteen. Siksi mereiset lajit 
ovat runsaimpia Itämeren altaan pohjoisosassa. Talven 
jääpeitteinen aika on pisin alueen itäosassa.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Ulappaluonto-
tyyppi liittyy saumattomasti sekä rannikon luontotyyp-
peihin että vapaan vesipatsaan alla olevien syvien poh-
jien luontotyyppeihin. Rehevyystason nousun vuoksi 
ulapan tuotanto on noussut ja alla olevat pohjat ovat 
laajalti hapettomia merenpohjalle sedimentoituneen 
orgaanisen aineksen hajoamisen vuoksi.
Esiintyminen: Luontotyyppi esiintyy Itämeren altaan 
pohjoisosan ja Suomenlahden avomerialueella.
Uhkatekijät: Rehevöityminen (Vre 3), veden lämpene-
minen ja suolapitoisuuden lasku (Im 2), vieraslajit (L 2).
Romahtamisen kuvaus: Ulappaluontotyyppi voi 
romahtaa rehevöitymisen edetessä. Rehevöitymi-
nen muuttaa leväyhteisöjä eläinplanktonin kannalta 
huonompaan suuntaan, mikä vaikuttaa vuorostaan 
ylempään ravintoketjuun (Lehtinen ym. 2016). Ilmas-
tonmuutoksen aiheuttama lämpötilan nousu ja suo-
laisuuden lasku vaikuttaa suuremmille saalistajille 
tärkeiden suurten mereisten eläinplanktonlajien mää-
rään haitallisesti, mikä edelleen huonontaa ravinnon 
laatua (Suikkanen ym. 2013). Lisäksi rehevöitymiseen 
liittyy näkösyvyyden aleneminen (HELCOM 2017). Il-
mastonmuutos vähentää jään esiintymistä ja voi joh-
taa kokonaan jäättömiin talviin, mikä vaikuttaa talven 
tuotantodynamiikkaan ja haittaa voimakkaasti norpan 

Itämeren altaan pohjoisosan 
ja Suomenlahden ulappa
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lisääntymistä. Abioottisilla muutoksilla olisi huomatta-
via vaikutuksia myös ulapan eliölajistoon ja yhteisöjen 
toimintaan. Romahtamiseen johtavia kriittisiä raja-ar-
voja ei kuitenkaan pystytä arvioimaan.
Arvioinnin perusteet: Itämeren altaan pohjoisosan ja 
Suomenlahden ulappa arvioitiin puutteellisesti tunne-
tuksi (DD) luontotyypiksi (B1, C1, D1).

Itämeren altaan pohjoisosan ja Suomenlahden ula-
palla on Suomen puolella yli 160 esiintymisruutua ja sen 
levinneisyysalueen laskennallinen koko on noin 31 000 
km2, kun viereiset ulkopuoliset merialueet jätetään huo-
miotta. Yhdistettynä abioottiseen ja bioottiseen taantu-
miseen luontotyyppi täyttäisi B1-kriteerin ehdot luokassa 
vaarantunut (VU). On kuitenkin epäselvää, miten vierei-
set ulkopuoliset ulappa-alueet tulisi ottaa arvioinnissa 
huomioon. Ulapan eliöyhteisöt liikkuvat huomattavasti 
vaivattomammin valtiorajojen yli kuin terrestristen luon-
totyyppien yhteisöt. Lajiarvioinnissa Suomen ulkopuoli-
set populaatiot otetaan huomioon uhanalaisuusluokkaa 
lieventävänä tekijänä, jos niiden katsotaan pienentävän 
lajin häviämisriskiä Suomessa (Liukko ym. 2017), mut-
ta luontotyyppiarvioinnissa vastaavaa ohjeistusta ei ole. 
Luontotyyppi päätettiin toistaiseksi luokittaa B1-kriteerin 
perusteella puutteellisesti tunnetuksi (DD; B2 & B3: LC).

Ulappaluontotyypin arviointia varten tarkasteltiin 
fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia muuttujia, joista 

oli aineistoa yleisesti vuodesta 1979 lähtien. Aineistojen 
mukaan pintaveden lämpötila on noussut (sekä Suo-
menlahdella että Itämeren pääaltaan puolella) ja suo-
laisuus laskenut (pääaltaan pohjoisosassa), mikä liittyy 
ilmaston lämpenemiseen sekä talviaikaisen sademää-
rän ja jokien virtaaman kasvuun. Ilmastonmuutos on 
myös lyhentänyt jäätalvien pituutta.

Suomenlahdella liuenneen epäorgaanisen typen 
ja fosforin pitoisuudet sekä klorofylli-a:n määrä ovat 

Suomenlahti. Kuva: Riku Lumiaro

Suomenlahden ulapan mikroskooppista eliöstöä. 
Kuva: Sirpa Lehtinen
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nousseet (HELCOM 2017). Rehevyystaso on luontais-
ta huomattavasti korkeampi. Myös sinilevien biomas-
sa on noussut Suomenlahdella (Lehtinen ym. 2016). 
Eläinplanktonyhteisön tila on huono, koska eläinplank-
tonin keskikoko on pienentynyt alle tavoitekoon (Go-
rokhova ym. 2016). Itämerennorpan lisääntyminen on 
vaarantunut jäätalvien lyhenemisen vuoksi.

Ulappaluontotyypissä on tapahtunut selviä fysikaa-
lisia sekä voimakkaita kemiallisia ja biologisia muu-
toksia menneiden vuosikymmenten aikana (Suikkanen 
ym. 2013; HELCOM 2017). Abioottisten ja bioottisten 
muutosten suhteellisen vakavuuden arvioiminen on 
kuitenkin vaikeaa ja epävarmaa, koska muuttujien 
kriittisiä, luontotyypin romahtamiseen johtavia arvoja 
ei tunneta. Luontotyyppi on puutteellisesti tunnettu 
(DD) C1- ja D1-kriteerien perusteella.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
pohjoisen Itämeren ulapat.

I8.02

Selkämeren ja Ahvenanmeren ulappa
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa DD B1, C1, D1 ?
Etelä-Suomi DD B1, C1, D1 ?
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Selkämeren ja Ahvenanmeren ulap-
pa-alueilla pintaveden suolaisuus vaihtelee välillä 
4,5–6 ‰ (Furman ym. 2014). Talvisin jääpeitteen syn-
tymisen todennäköisyys on 50–90 %.

Kasviplanktonin kevätkukinta ajoittuu toukokuun 
puoliväliin, kesän aikainen minimituotanto taas kesä-
kuulle ja heinäkuun alkuun (Hällfors ym. 1981). Typ-
peä sitovien sinilevien (suvut Aphanizomenon, Nodula-
ria ja Dolichospermum) massaesiintymät ovat vähäisiä. 
Eläinplanktonyhteisön biomassaa vallitsee makean 
veden Limnocalanus-hankajalkaisäyriäinen. Synchae-
ta-suvun rataseläimet ovat lajimäärältään runsaita 
(Eläinplanktonin ulappa-alueen seuranta-aineisto 2015). 

Silakan (Clupea harengus membras) kanta on erityisen 
vahva.
Maantieteellinen vaihtelu: Alue on ulapan osalta var-
sin yhtenäinen. Alueen itä- ja länsiosat ovat luonteeltaan 
jonkin verran erilaiset johtuen virtauksista, jotka tuovat 
Perämeren vähäsuolaisempaa vettä alueen länsiosaan. 
Saliniteettierot eivät kuitenkaan vaikuta ulappa-alueen 
lajistoon tai yhteisöihin.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Ulappaluon-
totyyppi liittyy saumattomasti sekä rannikon luonto-
tyyppeihin että vapaan vesipatsaan alla olevien syvien 
pohjien luontotyyppeihin.
Esiintyminen: Luontotyyppi esiintyy Selkämeren ja 
Ahvenanmeren avomerialueilla.
Uhkatekijät: Rehevöityminen (Vre 3), veden lämpene-
minen ja suolapitoisuuden lasku (Im 2), vieraslajit (L 2).
Romahtamisen kuvaus: Ulappaluontotyyppi voi ro-
mahtaa rehevöitymisen edetessä. Alue on vielä sääs-
tynyt pahimmilta rehevöitymisen seurauksilta kuten 
voimakkailta sinileväkukinnoilta tai pohjan happika-
doilta (HELCOM 2017). Alue on kuitenkin jatkuvasti 
muuttunut rehevämpään suuntaan ainakin osaksi 
pohjoisen Itämeren ja alueen veden vaihdon muutosten 
vuoksi (Kuosa ym. 2016). Toistaiseksi tuntemattomasta 
syystä alueelle tunkeutuu etelästä yhä enemmän ravin-
nerikasta vettä (Rolff ja Elfwing 2015), joka aiheuttaa 
jo nyt laajoja sinileväkukintoja. Myös maalta tulevan 
eloperäisen aineksen määrä on lisääntynyt, mikä johtaa 
lisääntyneeseen hapen kulutukseen pohjalla (Ahlgren 
ym. 2017). Kyse voi olla ilmastonmuutoksen seurauk-
sista. Ilmastonmuutos voi myös lisätä jokivalumia ja 
siten alentaa suolapitoisuutta, mikä vaikuttaa lajeihin 
ja yhteisöihin. Lämpötilan nousu lisää myös sinilevien 
kasvumahdollisuuksia. Alueelle on levinnyt useita vie-
raslajeja (mm. liejutaskurapu Rhithropanopeus harrisii). 
Romahtamiseen johtavia kriittisiä raja-arvoja ei kuiten-
kaan pystytä arvioimaan.
Arvioinnin perusteet: Selkämeren ja Ahvenanmeren 
ulappa arvioitiin puutteellisesti tunnetuksi (DD) luon-
totyypiksi (B1, C1, D1).

Panssarisiimalevä ja piileviä Selkämeren ulapan mikroskoop-
pisessa yhteisössä. Kuva: Sirpa Lehtinen 

Selkämeren ja 
Ahvenanmeren ulappa
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Selkämeren ja Ahvenanmeren ulapalla on Suomen 
puolella lähes 300 esiintymisruutua ja sen levinnei-
syysalueen laskennallinen koko on noin 38 000 km2, 
kun Ruotsin vastaavat merialueet jätetään huomiot-
ta. Yhdistettynä abioottiseen ja bioottiseen taan-
tumiseen luontotyyppi täyttäisi B1-kriteerin ehdot 
luokassa vaarantunut (VU). On kuitenkin epäselvää, 
miten Ruotsin vastaava ulappa-alue tulisi ottaa ar-
vioinnissa huomioon. Ulapan eliöyhteisöt liikkuvat 
huomattavasti vaivattomammin valtiorajojen yli kuin 
terrestristen luontotyyppien yhteisöt. Lajiarvioinnissa 
Suomen ulkopuoliset populaatiot otetaan huomioon 
uhanalaisuusluokkaa lieventävänä tekijänä, jos niiden 
katsotaan pienentävän lajin häviämisriskiä Suomessa 
(Liukko ym. 2017), mutta luontotyyppiarvioinnissa 
vastaavaa ohjeistusta ei ole. Luontotyyppi päätettiin 
toistaiseksi luokittaa B1-kriteerin perusteella puutteel-
lisesti tunnetuksi (DD; B2 & B3: LC).

Ulappaluontotyypin arviointia varten tarkasteltiin 
fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia muuttujia, joista 
oli aineistoa yleisesti vuodesta 1979 lähtien. Aineis-
tojen mukaan pintaveden lämpötila on noussut ja 
suolaisuus pinnalla laskenut, kun taas syvän veden 
suolaisuus on kasvanut. Veden kerrostuneisuus ula-
palla on siten vahvistunut, mikä liittynee ilmaston 
lämpenemiseen, talviaikaisen sademäärän ja jokien 
virtaaman kasvuun ja suolaisen syvän veden lisään-

tyneeseen tunkeutumiseen etelästä. Liuenneen epä-
orgaanisen fosforin ja typen määrät ovat lisääntyneet, 
samoin silikaatin määrä.

Selkämeren ja Ahvenanmeren ulappa-alueen re-
hevyystaso on luontaista huomattavasti korkeampi 
(HELCOM 2017). Kasviplanktonin määrää ilmaisevan 
klorofylli-a:n pitoisuus ja typpeä sitovan Aphanizome-
non-sinilevän biomassa ovat nousseet (Kuosa ym. 2016; 
HELCOM 2017). Eläinplanktonyhteisön tila on hyvä, lu-
kuun ottamatta Ahvenanmerta, missä eläinplanktonin 
keskikoko on pienentynyt alle tavoitekoon (Gorokhova 
ym. 2017). Silakan kanta on hyvä Selkämerellä.

Ulappaluontotyypissä on tapahtunut selviä fysikaa-
lisia, kemiallisia ja biologisia muutoksia menneiden 
vuosikymmenten aikana (Kautsky ja Kautsky 2000; 
Rolff ja Elfwing 2015; Kuosa ym. 2016; HELCOM 2017). 
Abioottisten ja bioottisten muutosten suhteellisen va-
kavuuden arvioiminen on kuitenkin vaikeaa ja epä-
varmaa, koska muuttujien kriittisiä, luontotyypin ro-
mahtamiseen johtavia arvoja ei tunneta. Luontotyyppi 
on puutteellisesti tunnettu (DD) C1- ja D1-kriteerien 
perusteella.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
pohjoisen Itämeren ulapat.

Ahvenanmeri. Kuva: Riku Lumiaro
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I8.03

Perämeren ulappa
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa DD B1, C1, D1 ?
Etelä-Suomi DD B1, C1, D1 ?
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Perämeren ulappa-alueella pintaveden 
suolaisuus vaihtelee välillä 3–4,5 ‰ (Furman ym. 2014). 
Talvisin jääpeitteen syntymisen todennäköisyys on yli 90 %.

Perämeri eroaa vuodenaikaiselta rytmiikaltaan 
muista Itämeren ulapan luontotyypeistä. Lajistossa 
on hyvin voimakas makean veden vaikutus, joten 
moni muissa ulappaluontotyypeissä esiintyvä meri-
laji puuttuu Perämereltä (esim. korvameduusa Aurelia 
aurita). Ulapan kasviplanktonin kasvukausi on lyhyt 
ja sen huippu kehittyy vasta kesäkuussa (Hällfors ym. 
1981). Varsinainen kesäkauden minimi puuttuu. Sekä 
alku- että loppukesällä piilevät (Bacillariophyta) ovat 
runsaita ja dominoivat lajistoa enemmän kuin muissa 
luontotyypeissä. Perämeren ulapalla ei tavata typpeä 
sitovien sinilevien (suvut Aphanizomenon, Nodularia ja 
Dolichospermum) massaesiintymiä. Perustuotanto on 
pienempi ja eläinplanktonin huippubiomassa on alhai-
sempi kuin muilla merialueilla. Erityisesti Synchaeta 
-suvun rataseläimet ja vesikirput (Cladocera) ovat val-

litsevia eläinplanktonyhteisössä. Muikun (Coregonus 
albula) kanta on vahva. Perämeri on itämerennorpan 
(Pusa hispida botnica) tärkein esiintymisalue.
Maantieteellinen vaihtelu: Tärkein ekologinen gra-
dientti liittyy pintaveden suolapitoisuusvaihteluun. 
Ulappa-alue on kuitenkin varsin yhtenäinen koko-
naisuus ja alueella esiintyvät murtovesilajit väistyvät 
vasta hyvin pohjoisessa makeammassa vedessä (alle  
3 ‰). Etelässä Merenkurkun alueella suolaisuus kasvaa 

Perämeri. Kuva: Riku Lumiaro

Perämeren ulapan piileväkukintaa. Kuva: Sirpa Lehtinen
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huomattavasti, mikä rajoittaa luontaisesti Perämeren 
ulapan omaksi alueekseen. Aivan pohjoisinta osaa lu-
kuun ottamatta alueen ulapan ravintoverkko on varsin 
yhtenäinen.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Ulappaluon-
totyyppi liittyy saumattomasti sekä rannikon luonto-
tyyppeihin että vapaan vesipatsaan alla olevien syvien 
pohjien luontotyyppeihin. Perämerellä sekä ulapan että 
niiden alapuolella olevien syvien pohjien perustuotanto 
on verrattain matala ja pohjat ovat hapekkaita.
Esiintyminen: Luontotyyppi esiintyy Perämeren avo-
merialueella ja sen eteläraja on Merenkurkku.
Uhkatekijät: Veden lämpeneminen ja suolapitoisuuden 
lasku (Im 3), rehevöityminen (Vre 2), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Ulappatyyppi on osin ark-
tinen suolaisuuden suhteen äärirajoillaan esiintyvä 
luontotyyppi. Sen ekosysteemille on ominaista koko 
alueelle ulottuva pitkäkestoinen jääpeite. Ekosysteemi 
on myös luontaisesti vähätuottoinen (HELCOM 2017). 
Ulappaluontotyyppi voi romahtaa ilmastonmuutok-
sen seurauksena joko lämpöolojen muuttumisen tai 
lisääntyneen makean veden vaikutuksen takia. Mi-
käli pintaveden lämpötila nousee huomattavasti, jään 
esiintyminen merkittävästi vähenee ja suolapitoisuus 
laskee, menetetään luontotyypin erityispiirteet koko Itä-
meressä ja myös globaalisti. Rehevöityminen muuttaa 
lajien elinolosuhteita mm. heikentämällä näkösyvyyt-
tä. Kaikilla abioottisilla muutoksilla olisi huomattavia 
vaikutuksia myös ulapan eliölajistoon ja yhteisöjen toi-
mintaan. Romahtamiseen johtavia kriittisiä raja-arvoja 
ei kuitenkaan pystytä arvioimaan.
Arvioinnin perusteet: Perämeren ulappa arvioitiin 
puutteellisesti tunnetuksi (DD) luontotyypiksi (B1, C1, 
D1).

Perämeren ulapalla on Suomen puolella noin 120 
esiintymisruutua ja sen levinneisyysalueen laskennal-
linen koko on noin 14 000 km2, kun Ruotsin vastaava 
merialue jätetään huomiotta. Yhdistettynä abiootti-
seen ja bioottiseen taantumiseen luontotyyppi täyt-
täisi B1-kriteerin ehdot luokassa erittäin uhanalainen 
(EN). On kuitenkin epäselvää, miten Ruotsin vastaava 

ulappa-alue tulisi ottaa arvioinnissa huomioon. Avo-
merialueen virtauksista johtuen ulapan eliöyhteisöt 
liikkuvat huomattavasti vaivattomammin valtiorajojen 
yli kuin terrestristen luontotyyppien yhteisöt. Lajiar-
vioinnissa Suomen ulkopuoliset populaatiot otetaan 
huomioon uhanalaisuusluokkaa lieventävänä tekijänä, 
jos niiden katsotaan pienentävän lajin häviämisriskiä 
Suomessa (Liukko ym. 2017), mutta luontotyyppiar-
vioinnissa vastaavaa ohjeistusta ei ole. Luontotyyppi 
päätettiin toistaiseksi luokittaa B1-kriteerin perusteella 
puutteellisesti tunnetuksi (DD; B2 & B3: LC).

Ulappaluontotyypin arviointia varten tarkasteltiin 
fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia muuttujia, joista on 
aineistoa yleisesti vuodesta 1979 lähtien. Aineistot osoit-
tavat, että Perämeren ulapalla pintaveden lämpötila on 
noussut, suolaisuus laskenut ja silikaattipitoisuus nous-
sut (Kuosa ym. 2016). Muutos liittyy ilmaston lämpene-
miseen ja jokien virtaaman kasvuun, mikä on nostanut 
silikaatin määrää ja laskenut meriveden suolapitoisuut-
ta. Perämeren ulapan näkösyvyys ei ole muuttunut, 
mutta rehevyystaso on luontaista korkeampi (HELCOM 
2017). Piilevien biomassa on laskenut. Eläinplanktonyh-
teisön tila on edelleen hyvä (Gorokhova ym. 2016).

Perämeren ulappaluontotyypissä on tapahtunut sel-
viä fysikaalisia sekä osittaisia kemiallisia ja bioottisia 
muutoksia menneiden vuosikymmenten aikana (Kuo-
sa ym. 2016, HELCOM 2017). Abioottisten ja bioottis-
ten muutosten suhteellisen vakavuuden arvioiminen 
on kuitenkin vaikeaa ja epävarmaa, koska muuttujien 
kriittisiä, luontotyypin romahtamiseen johtavia arvoja 
ei tunneta. Luontotyyppi on puutteellisesti tunnettu 
(DD) C1- ja D1-kriteerien perusteella.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
pohjoisen Itämeren ulapat.

I8.04

Merijää
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU (NT–VU) C1, C2a –
Etelä-Suomi VU (NT–VU) C1, C2a –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Merijää peittää Suomen rannikon 5–7 
kuukautta vuodesta, yleensä marraskuun lopulta huh-
tikuun alkuun (Haapala ja Leppäranta 1996). Sekä jää-
peitteen kesto että ulottuvuus vaihtelevat merkittävästi 
vuosittain. Jäätilanteeseen vaikuttavat alueelliset läm-
pötilat ja tuuliolot, mutta lähes poikkeuksetta Perämeri, 
Merenkurkku ja muilla rannikkoalueilla ainakin mata-
lat rantavedet jäätyvät vuosittain. Jään muodostuminen 
alkaa yleensä marraskuussa Perämeren rannikolta ja 
itäiseltä Suomenlahdelta ja jääpeite levittäytyy Meren-
kurkun kautta etelämmäs Pohjanlahdella. Lämpötilal-
taan keskimääräisinä talvina jääpeite peittää koko Poh-
janlahden, Saaristomeren, Suomenlahden ja Itämeren 
keskiosan pohjoiset alueet. Jääpeitto on laajimmillaan 

Perämeren ulappa
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yleensä tammikuun puolivälin ja maaliskuun lopun vä-
lillä, ja kattaa koko Suomen rannikkovesialueen keski-
määrin joka toinen vuosi. Keväällä suurin osa Suomen-
lahdesta vapautuu jäistä huhtikuun loppuun mennessä; 
toukokuun puolivälin aikaan jääpeite on vetäytynyt 
Perämeren pohjoisosiin ja koko Suomen rannikkoalue 
on jäätön kesäkuun alussa (Ilmatieteen laitos 2017). Vii-
me vuosikymmeninä merijään laajuus on pienentynyt 
(BACC 2015).

Itämerellä jää esiintyy yleensä kiinteänä peitteenä, 
ajelehtivina lauttoina ja pakkautuneena ahtojäänä. 
Kiinteä jää muodostuu rantavesiin ja saaristoalueille, 
jossa meriveden syvyys jää alle 20 metrin. Kiinteä jää 
muodostuu syksyllä ensimmäisenä ja sulaa keväällä vii-
meisenä. Matalat merenlahdet voivat jäätyä pinnasta 
pohjaan asti. Ajelehtivat jäälautat liikkuvat avovedessä 
tuulten ja virtausten kuljettamina. Ajojää voi pakkautua 
tasaiseksi tai osittain päällekkäisiksi lautoiksi. Tiiviiksi 
kerrostumiksi pakkautunutta ajojäätä kutsutaan ahto-
jääksi. Tuulet ja virtaukset työntävät ajojäitä jatkuvasti, 
ja jäälauttojen pakkautuessa rannoille yhä laajemmat 
vesialueet säilyvät avoimina. Pakkautuneet ahtojäät 
voivat muodostaa useiden metrien paksuisia massoja, 
kun taas kiinteän jääpeitteen paksuus jää yleensä alle 
120 cm:iin. (BACC 2015) 

Merijään fysikaaliset ominaisuudet ja eliöyhteisön 
kokoonpano riippuvat paljolti ympäröivän vesimassan 
suolapitoisuudesta (Piiparinen ym. 2010; Kaartokallio 
ym. 2017). Itämeren jäässä on tyypillisesti huono lä-

päisevyys ja vähän suolaisen veden täyttämiä taskuja, 
mikä rajoittaa jään käytettävyyttä eliöiden kannalta 
(Meiners ym. 2002; Granskog ym. 2003a). Nestetasku-
jen suolaisuus voi vaihdella suurestikin jään sisällä, 
mikä edelleen rajoittaa jäähän liittyviä eliöyhteisöjä 
(Lizotte 2003).

Merijään pinnoilla ja sisällä elää erilaisia esi- ja 
aitotumallisia mikrobeja (piilevät, siimaeliöt, panssa-
rilevät), ripsieläimiä ja rataseläimiä (Rotifera). Ravin-
toverkot jäävät yksinkertaisiksi, kun eliöiden kokoa 
rajoittaa nestetaskujen pieni tilavuus. Yleisimpiä le-
viä ovat piilevät (mm. Pauliella taeniata, Nitzschia spp., 
Melosira arctica ja Chaetoceros spp.), pienet autotrofiset 
siimaeliöt ja panssarilevät (mm. Peridiniella catenata). 
Muita yleisiä eliöitä ovat bakteerit (tyypillisesti joko 
Flavobacteriaceae ja Gammaproteobacteria), heterot-
rofiset siimaeliöt sekä ripsieläimet (mm. Strombidium 
spp.). (Thomas ym. 2017)

Merijää on itämerennorpan (Pusa hispida botnica) 
lisääntymiselle välttämätön elementti. Onnistunut 
lisääntyminen ja poikasten imettäminen edellyttää 
vähintään viiden viikon yhtäjaksoista, kiinteää jää-
peitettä helmi–maaliskuussa (Helle 1980; Laidre ym. 
2008). Merijäällä on myös tärkeä rooli siian (Coregonus 
lavaretus) varhaisille kehitysvaiheille, koska merijää 
suojaa mätimunia aallokon aiheuttaman virtauksen 
vaikutuksilta (Veneranta ym. 2013). 

Luontotyyppi vastaa HELCOM HUB -luokkaa AC: 
Itämeren merijää.

Ahtojäitä Hailuodossa, Perämeri. Kuva: Rami Laaksonen
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Maantieteellinen vaihtelu: Suolaisuuden vähenemi-
nen merijäätä ympäröivässä vesimassassa heikentää 
sen ylläpitämän eliöyhteisön biomassaa, tuotantoa ja 
monimuotoisuutta. Muutos näkyy eliöstön vaiheittaise-
na vähenemisenä Suomenlahdelta Perämerelle (Kupa-
rinen ym. 2007). Perämerellä lajistoa hallitsevat ketjuja 
muodostavat piilevät (mm. Melosira arctica), mutta niiden 
merkitys eliöyhteisössä vähenee etelää kohti siirryttäes-
sä – luultavasti merijään päälle kertyvän lumimassan 
ohentumisen myötä (Piiparinen ym. 2010; Rintala ym. 
2010). Perämerellä merijään eliöyhteisöjen biomassat ja 
leväkukinnat rajoittuvat jään alimpaan kerrokseen, kun 
taas etelärannikolla kasvuympäristöt sijoittuvat moni-
puolisemmin koko jäämassaan (Thomas ym. 2017).

Jokien vaikutusalueille muodostuu paikallisia gra-
dientteja vähäsuolaisen veden vaihettuessa suolaisem-
paan (Granskog ym. 2005; Steffens ym. 2006; Piipari-
nen ym. 2010). Talven edetessä ja jään vanhetessa erot 
kiinteän jääpeitteen ja ajelehtivan jään muodostamien 
eliöyhteisöjen välillä korostuvat; kiinteässä jäässä vi-
herlevien (Chlorophyta) määrä vähenee ja siimaeliöiden 
sekä rataseläinten osuus kasvaa, kun taas ajelehtivassa 
ja ahtojäässä kehitys on päinvastainen (Meiners ym. 
2002; Piiparinen ym. 2010; Rintala ym. 2010). 

Valon määrä jäässä vaihtelee huomattavasti eteläran-
nikon ja pohjoisen Perämeren välisellä 600 km:n matkal-
la. Kun Suomenlahdella meri on usein jo avoin kevään 
valoisina päivinä, on Perämeri vielä jääkannen alla. 
Tämä lyhentää jääpeitteen eliöyhteisön kehityskaarta 
etelässä (Thomas ym. 2017). Myös vaihtelu lumen mää-
rässä vaikuttaa jääpeitteen eliöyhteisön perustuotan-
toon (Thomas ym. 2017).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Merijää vai-
kuttaa merenpohjan luontotyyppeihin monella tavalla. 
Jää kuluttaa matalia pohjia ja irrottaa kasvillisuutta ja 
kiinnittyneitä pohjaeläimiä alustastaan. Jääpeitteen var-
jostava vaikutus säätelee leväkukintojen ajoittumista ja 
lajikoostumusta. Ilman jääkantta pelagiset plankton-
kukinnat ajoittuisivat myöhempään kevääseen ja lajis-
tossa siimaeliöiden osuus korostuisi piileviin nähden 
(Thomas ym. 2017). Merijää muuttaa myös virtausten ja 
tuulen vaikutuksia pelagisissa ympäristöissä. 
Esiintyminen: Kausittaisuus sekä riippuvuus lämpöti-
loista ja tuulista tekevät merijään esiintymisestä hyvin 
vaihtelevaa. Perämerellä talven jääpeite säilyy yleensä 
130–200 päivää, kun taas Suomenlahdella sen kesto on 
80–100 päivää (BACC 2015; Ilmasto-opas 2017). Perämeri, 
Merenkurkku ja muilla rannikkoalueilla ainakin mata-
lat rantavedet jäätyvät vuosittain ja Suomen koko meri-
alue keskimäärin noin joka toinen vuosi (Kaartokallio 
ym. 2017).
Uhanalaistumisen syyt: Ilmaston lämpeneminen (Im 
3), laivaliikenne (Vl 1).
Uhkatekijät: Ilmaston lämpeneminen (Im 3), laivalii-
kenne (Vl 1).
Romahtamisen kuvaus: Merijääluontotyypin romahta-
mista tarkasteltiin kahdesta näkökulmasta. Teoreettise-
na ääritilanteena pidettiin nollaa jääpäivää eli tilannetta, 
jossa Suomen rannikolle ei talvisin muodostu lainkaan 
jäätä. Merijäästä riippuvaisen eliöstön kannalta kriit-
tinen jääpäivien määrä on kuitenkin huomattavasti 

korkeampi, ja romahtamisarvon vaihteluvälin maksi-
mi sidottiin norpan imetysaikaan. Norppa synnyttää 
jäälle ja imettää siellä poikastaan noin viisi viikkoa 
(Helle 1980). Merijääluontotyypin romahtamisen vaih-
teluvälin ylärajana käytettiin tästä syystä 35 jääpäivää. 
On huomattava, että tämäkin raja-arvo on teoreettinen 
ja epätarkka, koska norpan onnistuneelle lisääntymi-
selle ei luonnollisesti ole merkittävää vain jäätalven 
kokonaispituus, vaan myös esim. jäätyvien alueiden 
sijainti ja jäiden pysyvyys synnytyksestä eteenpäin. 
Muulle merijäästä riippuvaiselle eliöstölle merkittäviä 
merijään laajuuden tai keston kriittisiä raja-arvoja ei 
tunneta lainkaan. 
Arvioinnin perusteet: Merijää arvioitiin vaarantuneek-
si (VU) luontotyypiksi lähimmän 50 vuoden aikana 
tapahtuneen ja tulevan 50 vuoden aikana ennustetun 
abioottisen taantumisen vuoksi (C1, C2a).

Ilmaston lämpeneminen on aiheuttanut Itämerellä 
merijään vähenemistä. Koko Itämeren mittakaavassa 
merijään vuosittainen enimmäispeitto on vähentynyt 
noin 35 % 1960-luvulta (Niskanen ym. 2009). Suomen 
koko merialue jäätyy sen sijaan edelleen kokonaan kes-
kimäärin joka toinen vuosi (Kaartokallio ym. 2017), eikä 
enimmäispeitossa tapahtunutta muutosta pyritty arvi-
oimaan (A1–A3: NE).

Merijään levinneisyysalueen koko sekä esiintymis-
ruutujen ja -paikkojen määrä ylittävät B-kriteerin ra-
ja-arvot ja merijää luokittuu siten B-kriteerin perusteella 
luokkaan säilyvä (B1–B3: LC).

Ilmaston lämpenemisen aiheuttamaa muutosta me-
rijäässä tarkasteltiin seitsemän rannikkoaseman jääpäi-
väaineiston avulla ( Jouni Vainio, Ilmatieteen laitos, kirj. 
tiedonanto 2017). Jäätalven pituus oli lyhentynyt vaihte-
levasti kaikilla asemilla 1970-luvulta 2010-luvulle, keski-
määrin 26 %. Tätä lukua voidaan pitää myös C1-kriteerin 
mukaisena arviona muutoksen suhteellisesta vakavuu-
desta, jos romahtamistila määritetään nollaan jääpäi-
vään, mikä on teoreettinen jäätalven pituuden minimi. 
Romahtamisarvon vaihteluvälin maksimi sidottiin 
puolestaan norpan imetysaikaan (ks. Romahtamisen 
kuvaus). Käyttäen näin romahtamistilan vaihteluvälinä 

Merijää

50%

© SYKE
(lähde: Kaartokallio ym. 2017)

90%

Jään esiintymisen todennäköisyys
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0–35 päivää, saadaan muutoksen suhteelliseksi vaka-
vuudeksi C1-kriteerin perusteella 26–40 %, mikä vastaa 
uhanalaisuusluokkia NT–VU.

Merijäämuutoksia pyrittiin arvioimaan myös tule-
vaisuuteen käyttämällä Höglundin ym. (2017) tekemiä 
merijäämallinnuksia. Eri skenaarioilla laskettuna ja yllä 
mainittua romahtamistilojen vaihteluväliä käyttäen tu-
levan 50 vuoden ajalle ennustetun muutoksen suhteelli-
seksi vakavuudeksi (C2a) arvioitiin 10–44 %, mikä vastaa 
luokkia LC–VU. Ottaen huomioon, että C1- ja C2a-arvioi-
den alarajat ovat sidoksissa nollan jääpäivän ääritilantee-
seen, pidettiin uskottavimpana uhanalaisuusluokkana 
sekä menneen että tulevan taantumisen suhteen vaaran-
tunutta (C1 & C2a: VU) vaihteluvälillä NT–VU.

On huomattava, että eri merialueiden kesken jäätilan-
teessa on erittäin suurta vaihtelua. Koko Suomen alueen 
jääeliöstö on tottunut säännölliseen ja varsin pitkäkestoi-
seen jääpeitteeseen. Suomen merialueen täydellisimmin 
kehittyneet jääyhteisöt löytyvät Suomenlahdelta ja Selkä-
mereltä, joissa veden suolaisuus on suhteellisesti korkein. 
Jääeliöstön sukkessio keskitalven yhteisöstä kevättalven 
jään leväkukintaan vaatii jääpeitteen pysymistä maalis-
kuun loppuun saakka, mikä ei Suomenlahdella yleensä 
enää toteudu. Samalla Suomenlahden norppakannan eli-
nolosuhteet ovat heikenneet ja näköpiirissä on jään häviä-
minen käytännöllisesti katsoen kokonaan ilmastonmuu-
toksen seurauksena. Selkämeren jäätilanne on edelleen 
kohtuullinen. Perämeren jääyhteisöt eivät ole yhtä hyvin 
kehittyneitä, mutta Perämerellä ahtojäävallit ilmeisesti 
ovat levätuotannon kannalta tärkeitä elinympäristöjä. Itä-
merennorpan osalta Perämeren populaatio muodostuu 
yhä tärkeämmäksi. Laivaliikenteen määrän odotetaan 
edelleen kasvavan, mikä luo painetta norpan tärkeimpien 
talvisten elinympäristöjen huomioon ottamiselle. 
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Ilmaston lämpeneminen 
heikentää edelleen Itämeren jääoloja.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.
Vastuuluontotyyppi: Merijää on vastuuluontotyyppi.

I9

Itämeren luontotyyppiyhdistelmät

I9.01

Fladat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU CD3 –
Etelä-Suomi VU CD3 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Kuvaus perustuu Kekäläisen ym. (2008) 
fladakuvaukseen edellisessä luontotyyppien uhanalai-
suusarviossa. Fladat ovat matalia merenlahtia, jotka 
erkaantuvat merestä maankohoamisen myötä. Fladan 
ja ympäröivän merialueen välillä on kynnys tai muu 
vastaava virtauseste, joka vähentää veden vaihtumis-
ta fladan ja meren välillä. Maankohoamisen jatkuessa 

flada kuroutuu enenevässä määrin irti merestä ensin 
kluuviksi ja lopulta kokonaan omaksi altaakseen, jonne 
merivesi ei pääse edes satunnaisesti. Uusia fladoja ku-
routuu matalista merenlahdista jatkuvasti. 

Fladat ovat yleensä hyvin matalia, mutta altaan kes-
kiosissa syvyys saattaa olla jopa useita metrejä. Suomen-
lahdella, Saaristomerellä ja Ahvenanmaan saaristossa 
fladoja reunustavat usein kalliot, kun taas Merenkur-
kussa ja Perämerellä fladat muodostuvat enimmäkseen 
moreenimuodostumien välisiin painanteisiin (Rogen- 
ja De Geer -moreenit). Perämerellä fladoja muodostuu 
myös hiekkapohjille, Merenkurkussa toisinaan myös 
saarten välisiin sokkeloihin. Rannikon mantereisissa 
osissa valuma tuo fladoihin makeaa vettä jokien ja pu-
rojen välityksellä.

Fladasukkessiossa, fladojen ja kluuvien kuroutumi-
sessa irti meriyhteydestä, tunnistetaan myös nuoren fla-
dan vaihe, jolloin meriyhteys on vielä suhteellisen leveä 
ja flada-altaan keskisyvyys suurempi kuin varsinaisissa 
fladoissa. Kuroutumisen jatkuessa kynnys flada-altaan 
ja meren välillä madaltuu, meriyhteys heikkenee ja suo-
laisen veden vaikutus altaassa vähenee. Myös leveät 
ruovikot (Phragmites australis) saattavat toimia virtauses-
teinä fladojen ja avoveden välillä. Verrattuna geologis-
ten esteiden rajoittamiin fladoihin, ruovikoiden merestä 
erottamat altaat ovat herkemmin alttiita suolaveden vai-
kutukselle ja koville tuulille etenkin talvikaudella, kun 
ruovikko on kasvukautta harvempaa ja hauraampaa.

Runsaan kasvillisuuden ja orgaanisen aineen kerty-
misen myötä fladojen pohja-aines on yleensä paksun 
liejukerroksen peitossa. Voimakkaammat virtaukset 
saattavat pitää fladan suuaukon ympäristön hieman 
puhtaampana. Orgaanista ainesta kulkeutuu niin me-
riveden mukana kuin valuma-alueeltakin, ja fladan 
rakenne muodostaa eräänlaisen sumpun, johon aines 
kertyy. Runsas kasvillisuus sitoo veden ravinteita te-
hokkaasti, ja flada-altaan vesi onkin usein kirkasta ja va-
lo ulottuu pohjaan asti. Matalimmat fladat saattavat jää-
tyä pohjiaan myöten talvikaudella, mikä saattaa johtaa 
tilapäiseen hapettomuuteen kevään kynnyksellä. Täl-
löin pohja-ainekseen sitoutuneet ravinteet vapautuvat ja 
fladojen luontainen rehevyys kasvaa. Ympäristöolojen 
vuodenaikainen ja vuosien välinen vaihtelu vaikuttavat 
fladojen kasvillisuuteen, joka voikin muunnella sekä 
runsauden että lajikoostumuksen suhteen suuresti. 

Syvyys, avoimuus, pohja-aines ja suolaisuus mää-
rittelevät fladojen kasvillisuuden. Lajisto kuvaa me-
riyhteyden runsautta, valuman määrää ja keväisen su-
lamisen kiintoaines- ja ravinnemääriä. Lisäksi lajisto 
heijastelee fladasukkession vaiheita. Munsterhjelmin 
(1987; 1997; 2005) Tammisaaren saaristossa tekemien 
tutkimusten mukaan sukkessiossa on tunnistettu yh-
deksän eri kasvillisuusvaihetta: 1) Myriophyllum-Ce-
ratophyllum-Chaetomorpha-vaihe, 2) Vaucheria-vaihe, 3) 
Ceratophyllum-Myriophyllum-vaihe, 4) Stuckenia pectina-
ta-Chara tomentosa-vaihe, 5) Chara tomentosa-vaihe, 6) 
Chara tomentosa-Najas marina-vaihe, 7) Najas marina- tai 
Najas marina-Ruppia maritima-vaihe, 8) Chara aspera-vai-
he ja 9) vähäisen kasvillisuuden vaihe.

Fladojen rantoja reunustavat usein ruovikot, joissa 
saattaa järviruo’on (Phragmites australis) lisäksi esiintyä 
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myös ruokohelpeä (Phalaroides arundinacea) ja kaisloja 
(Schoenoplectus spp.). Fladan keskiosa ja suuaukko ovat 
yleensä avovettä. Vesirajan ja ajoittain pinnan alle jäävi-
en rantaniittyjen lajistossa mereiset lajit, kuten meriluik-
ka (Eleocharis uniglumis), pohjanlahdenlauha (Deschamp-
sia bottnica), rönsyrölli (Agrostis stolonifera), merisuolake 
(Triglochin maritima) ja meriasteri (Tripolium pannoni-
cum), säilyvät vielä vuosia meriyhteyden katkeamisen 
jälkeenkin. Fladojen erityislaatuinen kasvuympäristö 
ylläpitää myös monia uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 
lajeja, kuten upossarpiota (Alisma wahlenbergii), nelileh-
tivesikuusta (Hippuris tetraphylla), otavitaa (Potamogeton 
friesii) ja silonäkinpartaa (Chara braunii). Fladojen kas-
villisuuden tyyppilaji, isokokoinen punanäkinparta (C. 
tomentosa) on taantunut niin fladoissa kuin matalissa 
merenlahdissakin. Rehevöitymisen lisääntymisen myö-
tä ruovikot ovat vallanneet alaa fladoissa, ja matalim-
mat fladat voivat kasvaa umpeen kehityksen jatkuessa.

Fladojen pohjaeliöstö ja hyönteislajisto ovat runsaita 
ja monipuolisia. Lämpimät fladat tarjoavat runsaasti 
ruokaa ja suojaa kalanpoikasille ja ovat siten tärkeitä 
kutualueita monille kaloille, kuten hauelle (Esox lucius), 
ahvenelle (Perca fluviatilis) ja särkikaloille (Cyprinidae) 
sekä sammakkoeläimille.

Fladat ovat tärkeitä niin ikään vesilintujen, erityisesti 
sukeltajien ja puolisukeltajien poikastuotantoalueina se-
kä joutsenten (Cygnus spp.) muutonaikaisina ruokailu- ja 

levähdyspaikkoina. Joutsenet pöllyttävät ruokaillessaan 
pohjaa nostaen samalla ravintoa pintaan muille vesilin-
nuille. Myös mm. kalasääski (Pandion haliaetus), meri-
kotka (Haliaeetus albicilla) ja räyskä (Hydroprogne caspia) 
ruokailevat mielellään fladoilla. Fladojen ruovikoissa 
viihtyvät ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) ja kau-
lushaikara (Botaurus stellaris).
Maantieteellinen vaihtelu: Perämeren fladat ovat 
yleensä pinta-alaltaan pieniä, vain muutaman aarin 
kokoisia. Nopeampi maankohoaminen Merenkurkun 
ja Perämeren alueilla vauhdittaa fladasukkessiota ver-
rattuna Saaristomeren ja Suomenlahden alueisiin.

Fladojen kasvilajistoissa on suolaisuuteen perustu-
via alueellisia eroja, varsinkin fladasukkession alku-
vaiheissa. Perämeren vähäsuolaisista vesistä mereiset 
lajit puuttuvat kokonaan. Merenkurkusta taas lähes 
puuttuvat muualla yleiset tankeakarvalehti (Cerato-
phyllum demersum), vihersäikeet (Chaetomorpha spp.) 
ja letkulevät Vaucheria spp.). Sen sijaan ristilimaska 
(Lemna trisulca) on Merenkurkussa monien matalien 
fladojen valtalaji.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Fladat ovat osa 
vähittäin muuttuvaa sukkessioketjua matalista lahdista 
merestä irtautuneisiin kluuvijärviin. Monimuotoinen 
luontotyyppiyhdistelmä sisältää useita kasvivaltaisia 
luontotyyppejä, esim. näkinpartaispohjia, ja vaihtelu 
vuosien ja vuodenaikojen välillä on tavallista.

Sjölörsviken, Merenkurkku. Kuva: Jaakko Haapamäki, Metsähallitus
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Esiintyminen: Luontotyyppiyhdistelmä 
esiintyy tavallisena koko Suomen ranni-
kolla. Fladat ovat erityisen yleisiä rikko-
naisen rantaviivan alueilla, kuten Meren-
kurkussa ja lounaisella saaristoalueella 
(Munsterhjelm 1985a; 1985b; 1987; 1997).

Fladojen koot vaihtelevat topografian 
ja alueellisten ominaispiirteiden mukaan 
muutamasta aarista useisiin kymmeniin 

hehtaareihin. Fladojen lukumäärä vaihtelee sukkession 
edetessä ja rantojen muokkaustoimien mukaan. Fladoja 
on kartoitettu tarkemmin Saaristo- ja Selkämerellä, jos-
sa lähes 700 mahdollisesta fladakohteesta kynnyksen 
merestä erottamiksi fladoiksi katsottiin inventoinnissa 
68 kohdetta (Sydänoja 2008). Fladojen kokonaismäärää 
ei tunneta. 
Uhanalaistumisen syyt: Ruoppaukset (Vra 3), rehevöi-
tymiseen liittyvät kasvillisuusmuutokset, mm. rihmale-
vien ja tai muun kasvillisuuden runsastuminen (Vre 
2), vesiliikenne (Vl 1), happamoittavat valumat (Kh 1), 
suuaukkojen ruovikoiden niitto (X 1). 
Uhkatekijät: Ruoppaukset (Vra 3), rehevöitymiseen 
liittyvät kasvillisuusmuutokset, mm. rihmalevien ja tai 
muun kasvillisuuden runsastuminen (Vre 2), vesiliiken-
ne (Vl 1), happamoittavat valumat (Kh 1), suuaukkojen 
ruovikoiden niitto (X 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppiyhdistelmä ro-
mahtaisi siinä tapauksessa, että ruoppauksin estettäi-
siin fladojen esiasteiden kehittyminen fladoiksi. Flado-
jen laatutarkastelussa yhdistettiin useita tarkasteluta-
poja, eikä kokonaismuutoksen suhteellista vakavuutta 
varsinaisesti arvioitu minkään yksittäisen laatumuut-
tujan perusteella. Fladojen voitaisiin kuitenkin katsoa 
olevan vähintäänkin lähellä romahtamista, jos kaikki 
fladat olisivat rannoiltaan rakennettuja ja/tai ruopattuja 
tai rehevöitymistä sietävät lajit olisivat vallalla kaikissa 
fladoissa (vrt. ihmispainemuuttuja ja rehevöitymiselle 
tolerantit lajit arviointiperusteissa). 
Arvioinnin perusteet: Fladat arvioitiin vaarantuneiksi 
(VU) pitkällä aikavälillä tapahtuneiden abioottisten ja 
bioottisten laatumuutosten vuoksi (CD3). 

Vesilaki kieltää nykyisin alle 10 ha:n suuruisten fla-
dojen muuttamisen, mutta sitä suuremmilla fladoilla 
ihmistoiminta tulee jatkumaan. Myöskään fladojen 
esiasteet eivät ole suojeltuja ja luontainen sukkessioke-
hitys on turvattua vain suojelualueilla. Muilla alueilla 
ihmispaineet häiritsevät fladasukkessiota eri tavoin. Jos 
flada määritellään kynnyksen merestä erottamaksi vesi-
alueeksi, kynnyksen ruoppaus tuhoaa fladan. Fladojen 
kynnyksiä on ruopattu meriyhteyden ylläpitämiseksi tai 
parantamiseksi (esim. Sydänoja 2008), joten niiden mää-
rä on vähentynyt, mutta arviota määrän vähenemisen 
suuruusluokasta ei ole (A1 & A3: DD). Karkean, mutta 
suuntaa-antavan paikkatietotarkastelun perusteella yli 
50 % potentiaalisista fladaesiintymistä on rakennettu-
ja (rannoilla rakennuksia ja/tai laitureita) tai niillä on 
tehty ruoppauksia.

Matalia merenlahtia ruopataan auki toisinaan jo esi-
fladavaiheessa, jolloin fladoja syntyy maankohoamisen 
myötä vähemmän kuin luontaisesti. On odotettavaa, 
että myös rakennetuilla fladoilla meriyhteyttä pyri-

tään ylläpitämään jatkossakin, jos se vesilain puitteissa 
on mahdollista. Rakentamattomien fladojen pinta-ala 
edustaa vain noin 5 % fladojen mahdollisesta yhteispin-
ta-alasta, joten fladasukkessio saattaa tulevaisuudessa 
päästä etenemään vain pienessä osassa esifladoja. Toi-
saalta myös kluuveiksi sulkeutumassa olevissa altaissa 
pyritään ylläpitämään meriyhteyttä, jolloin ne säilyvät 
pidempään fladoina. Kaiken kaikkiaan fladojen määräl-
linen kehitys tulevaisuudessa on vaikeasti arvioitavissa 
(A2a: DD). 

Fladojen levinneisyys- ja esiintymisalueen koot sekä 
esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kriteerin raja-ar-
vot selvästi. Luontotyyppiyhdistelmä on B-kriteerin pe-
rusteella säilyvä (B1–B3: LC).

Fladojen abioottisia ja bioottisia muutoksia tarkas-
teltiin monien eri aineistojen avulla, mutta yhtä kvan-
titatiivista ja kokonaislaadun vaihtelun tyydyttävästi 
selittävää laatumuuttujaa ei löydetty. Parhaana lähtö-
kohtana laatumuutosten kuvaamiseen pidettiin poten-
tiaalisille fladoille paikkatietoaineistoista laskettua ns. 
ihmispaineisten alueiden osuutta, joka suhteutti ranta-
rakentamisen ja ruoppausten määrän fladan kokoon. 
Ihmispainemuuttujan arvo oli fladoissa keskimäärin 
37 %, kun rakennuksille, laitureille ja ruoppauksille 
käytettiin 100 m:n puskuria. Kyseinen muuttuja ei kui-
tenkaan kerro koko totuutta fladojen laatumuutoksis-
ta. Se ei sisällä tietoa rehevöitymisestä ja muuttujan 
laskennassa huomioidut ruoppaukset ovat saattaneet 
saada vaikutukseensa nähden liian vähäisiä painoar-
voja. Kuten yllä mainitaan, ruoppauksen myötä flada 
on myös voinut kokonaan tuhoutua lievän laatumuu-
toksen sijasta. 

Fladojen vapaa-ajan asutukseen liittyy moottorivene-
liikennettä, joka tuhoaa kasvillisuutta ja turbulensseil-
laan irrottaa hienoainesta ja ravinteita pohjasta ja siten 
aiheuttaa veden samentumista.

Matalina ja pienialaisina fladat ovat herkkiä sekä 
mereltä että ympäröiviltä maa-alueilta tulevalle kuor-
mitukselle. Valuma-alueiden hakkuut, ojitukset ja maa-
talous aiheuttavat muutoksia sekä ravinne- että vesi-
taloudessa, mikä voi johtaa happamoitumiseen ja sen 
myötä kalakuolemiin. Maatalouden merkitys on suurin 
etelärannikolla, kun taas Pohjanlahden rannikolla fla-
dojen vesitalouteen ja niiden tilaan vaikuttaa voimak-
kaimmin metsätalous. Rehevöitymisen myötä fladoille 
luonteenomainen kasvillisuus kärsii ja rihmalevät tu-
levat vallitseviksi. Rehevöitymisen seurauksena myös 
putkilokasvituotanto kiihtyy ja alueet umpeutuvat. 
Rehevöitymiselle tolerantit lajit muodostivat valtaosan 
kasvipeitteestä 79 %:ssa niistä fladoista, joista oli saa-
tavana kasvillisuustietoja (Velmu-aineisto 2017). Tämä 
ilmentää rehevöitymisen voimakasta vaikutusta. Koko-
naislaadussa tapahtuneen muutoksen arvioidaan yltä-
vän yli 50 %:n suhteelliseen vakavuuteen, mikä vastaa 
luokkaa vaarantunut (VU) kriteerissä CD3.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Rehevöitymiskehityksen 
jatkuessa luontotyypin tilan odotetaan heikkenevän 
edelleen.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin rannikon laguunit (1150) ja 
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voi sisältyä tyyppiin kapeat murtovesilahdet (1650). Enin-
tään kymmenen hehtaarin suuruiset fladat ovat vesilain 
mukaan säilytettäviä.
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon flada–kluuvi-kehityssarjat.

I9.02

Kluuvit
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU CD3 =
Etelä-Suomi VU CD3 =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Kuvaus perustuu Kekäläisen ym. (2008) 
kluuvikuvaukseen edellisessä luontotyyppien uhan-
alaisuusarviossa. Kluuvit ovat maankohoamisen myö-
tä merestä kuroutuneita altaita, joihin suolaista vettä 
pääsee enää satunnaisesti myrskyjen tai korkean veden 
aikaan. Kluuvit seuraavat fladasukkessiossa flada- ja 
kluuviflada-vaiheiden jälkeen. 

Merenkurkussa kluuvit muodostuvat yleensä mo-
reeniharjanteiden väliin (De Geer- ja Rogen-moreenit). 
Perämeren kluuvit puolestaan ovat hyvin matalia. Suo-
menlahdella, Saaristomerellä ja Ahvenanmaan saaris-
tossa kluuvit taas rajautuvat peruskallioon. Kluuvien 
pohjalla on tyypillisesti paksu kerros liejua, joka on 
kertynyt fladasukkession edetessä. Happamuudeltaan 
kluuvit ovat yleensä emäksisiä.

Kluuvien kasvillisuus kertoo altaan syvyydestä, 
avoimuudesta, pohjatyypistä ja etäisyydestä mereen. 
Mereisten lajien osuus on fladoja vähäisempi ja vähenee 
edelleen kluuvien kuroutuessa yhä kauemmas suolave-
den vaikutusalueesta. Uposkasvien määrä kluuveissa 
on usein runsas ja vesirajaa reunustavat ruovikot (Ph-
ragmites australis). Yleisimpiä lajeja ovat näkinpartaiset 
(Charales), merinäkinruoho (Najas marina), otavita (Po-
tamogeton friesii) ja ristilimaska (Lemna trisulca). Koska 
osalla kluuveista meriyhteys on usein avoin kevättul-
vien jälkeen, niillä on merkittävä rooli kalojen lisään-
tymisalueina. Kuten fladat, myös kluuvit tarjoavat suo-
tuisan ympäristön myös monille sammakkoeläimille 
ja linnuille.

Sundom, Merenkurkku. Kuva: Jaakko Haapamäki, Metsähallitus
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Maantieteellinen vaihtelu: Kluuvien kasvilajistossa on 
suolaisuuteen perustuvia alueellisia eroja. Kluuveihin 
saattaa myös muodostua suolaisuusgradientteja etenkin 
Ahvenanmaalla, missä altaat ovat syvempiä. Merenkur-
kussa ja Perämerellä kluuvien umpeenkasvu on etelä- ja 
lounaisrannikkoa nopeampaa altaiden mataluuden ja 
nopeamman maankohoamisen myötä. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kluuvit ovat 
vaiheittaisen fladasukkession myöhäinen vaihe ennen 
matalista merenlahdista kuroutuneiden altaiden muut-
tumista avosoiksi tai makeavetisiksi järviksi.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Luontotyyppiyhdistelmä 
esiintyy koko Suomen rannikolla. Kluuvit 
ovat yleisimpiä rikkonaisen rantaviivan 
alueilla, kuten Merenkurkussa ja lounai-
sella saaristoalueella (Munsterhjelm 1985a; 
1985b, 1987; 1997). Kluuvien koot vaihtele-
vat topografian ja alueellisten ominaispiir-
teiden mukaan muutamasta aarista usei-
siin kymmeniin hehtaareihin. Kluuvit 

ovat keskimäärin fladoja hieman pienempiä.
Uhanalaistumisen syyt: Ruoppaukset (Vra 3), rehevöi-
tymiseen liittyvät kasvillisuusmuutokset, mm. rihmale-
vien ja tai muun kasvillisuuden runsastuminen (Vre 2), 
happamoittavat valumat (Kh 1).
Uhkatekijät: Ruoppaukset (Vra 3), rehevöitymiseen 
liittyvät kasvillisuusmuutokset, mm. rihmalevien ja tai 
muun kasvillisuuden runsastuminen (Vre 2), happa-
moittavat valumat (Kh 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppiyhdistelmä 
romahtaisi siinä tapauksessa, että ruoppauksin estet-
täisiin fladojen kehittyminen kluuveiksi. Kluuvien 
laatutarkastelussa yhdistettiin useita tarkastelutapoja, 
eikä kokonaismuutoksen suhteellista vakavuutta var-
sinaisesti arvioitu minkään yksittäisen laatumuuttujan 
perusteella. Kluuvien voitaisiin kuitenkin katsoa olevan 
vähintäänkin lähellä romahtamista, jos kaikki kluuvit 
olisivat rannoiltaan rakennettuja ja/tai ruopattuja tai 
niiden kasvillisuus koostuisi lähinnä vain rehevöity-
mistä sietävistä lajeista.
Arvioinnin perusteet: Kluuvit arvioitiin vaarantuneik-
si (VU) pitkällä aikavälillä tapahtuneiden abioottisten ja 
bioottisten laatumuutosten vuoksi (CD3). 

Enintään 10 ha:n kluuvijärvet ovat vesilain mukaan 
säilytettäviä, mutta sitä suuremmilla kluuvijärvillä ei 
ole lain suojaa. Kuten fladojen kohdalla todetaan, on 
luontainen fladojen ja kluuvien sukkessiokehitys tur-
vattu vain suojelualueilla. Suojelualueiden ulkopuolella 
lisääntyvä vapaa-ajanasutus ja sen mukanaan tuomat 
veneväylien ruoppaukset sekä kalaston hoidon nimissä 
tehdyt kuroutuneiden kynnysten avaamiset ovat mo-
nilla alueilla pysäyttäneet fladojen luontaisen kehitty-
misen kluuveiksi. Arviota kluuvien määrän vähenemi-
sestä ei kuitenkaan ole (A1 & A3: DD). Karkean, mutta 
suuntaa-antavan paikkatietotarkastelun perusteella 
lähes 50 % potentiaalisista kluuviesiintymistä on ra-
kennettuja (rannoilla rakennuksia ja/tai laitureita) tai 
niillä on tehty ruoppauksia.

On todennäköistä, että rannoiltaan rakennetuilla 
kluuveilla meriyhteyttä pyritään ylläpitämään, jos se 
vesilain puitteissa on mahdollista. Rakentamattomien 

kluuvien pinta-ala edustaa vain noin 14 % kluuvien 
mahdollisesta yhteispinta-alasta, joten luontainen kluu-
visukkessio saattaa tulevaisuudessa päästä etenemään 
vain pienessä osassa kluuveja. Kaiken kaikkiaan kluu-
vien määrällinen kehitys tulevaisuudessa on vaikeasti 
arvioitavissa (A2a: DD). 

Kluuvien levinneisyys- ja esiintymisalueen koot ylit-
tävät B-kriteerin raja-arvot selvästi. Luontotyyppiyh-
distelmä on B-kriteerin perusteella säilyvä (B1–B3: LC).

Kluuvien abioottisia ja bioottisia muutoksia py-
rittiin tarkastelemaan samalla tavoin kuin oletettu-
jen fladojen. Parhaana lähtökohtana laatumuutosten 
kuvaamiseen pidettiin potentiaalisille kluuveille 
paikkatietoaineistoista laskettua ns. ihmispaineisten 
alueiden osuutta, joka suhteutti rantarakentamisen 
ja ruoppausten määrän kluuvin kokoon. Ihmispaine-
muuttujan arvo oli kluuveissa keskimäärin 22 %, kun 
rakennuksille, laitureille ja ruoppauksille käytettiin 
100 m:n puskuria. Kyseinen muuttuja kuvaa kuiten-
kin vain osaa kluuvien laatumuutoksista. Kluuvit 
ovat herkkiä ekosysteemejä ja alttiina valuma-alueilta 
tulevalle kuormitukselle. Valuma-alueiden hakkuut, 
ojitukset sekä maatalous ovat aiheuttaneet muutoksia 
kluuvien ravinne- ja vesitaloudessa. Rehevöityneissä 
kluuveissa luonteenomainen kasvillisuus on kärsinyt 
ja vesialueet umpeutuneet ruovikoiden vallatessa alaa. 
Kokonaislaadussa tapahtuneen muutoksen arvioidaan 
yltävän yli 50 %:n suhteelliseen vakavuuteen, mikä 
vastaa luokkaa vaarantunut (VU) kriteerissä CD3.
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin rannikon laguunit (1150). 
Enintään kymmenen hehtaarin suuruiset kluuvijärvet ovat 
vesilain mukaan säilytettäviä.
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon flada–kluuvi-kehityssarjat.

I9.03

Rannikon jokisuistot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN CD3 ?
Etelä-Suomi EN CD3 ?
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Kuvaus perustuu Kekäläisen ym. (2008) 
jokisuistokuvaukseen edellisessä luontotyyppien uhan-
alaisuusarviossa. Jokisuiston käsite kattaa monenlaisia 
elinympäristöjä uposkasvivaltaisista yhteisöistä lehti-
metsiin asti. Suistoalueeseen kuuluu kaikki, mikä on joen 
virtaaman vaikutusaluetta, ja se voidaan jakaa kolmeen 
vyöhykkeeseen: 1) suisto eli sisin osa, jossa vallitsee mo-
nimuotoinen kasvillisuus, 2) joen laskulahti, jossa valu-
man vaikutus on voimakas ja kiintoaineen kertyminen 
vaikeuttaa kasvillisuuden asettumista ja 3) estuaari, jossa 
muodostuu selvä gradientti makeasta suolaiseen veteen.

Jokisuistot ovat jatkuvasti muuttuvia ympäristöjä. 
Virtaaman mukana kulkeutuva kiintoaines kertyy jo-
kisuulle virtauksen heikentyessä ja levittää jokisuistoa 
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edemmäs kohti merta. Ilmiö muistuttaa Pohjanlahden 
maankohoamista. Enimmillään jokisuistot voivat levit-
täytyä merelle kymmeniä metrejä vuodessa. Jokisuiston 
sisäosien vesi on suolatonta ja eroja rannikkoalueiden 
välillä ei ole havaittavissa. Suiston ulko-osissa veden 
ominaisuuksiin vaikuttavat alueelliset erot ympäröivän 
meriveden suolaisuudessa.

Jokisuistojen kasviyhteisöt muodostuvat pääosin 
eriasteisesti veden alla kasvavista tai pintaan ulottu-
vista kasveista. Pohjalle asettuneeseen kiintoainekseen 
leviävät ensimmäisinä kaislat (Schoenoplectus spp.), joi-
ta seuraavat järvikorte (Equisetum fluviatile) ja järviruo-
ko (Phragmites australis). Muita yleisiä lajeja jokisuistois-
sa ovat osmankäämit (Typha spp.), vidat (Potamogeton 
spp., Stuckenia spp.), ärviät (Myriophyllum spp.) sekä 
isoulpukka (Nuphar lutea) ja isolumme (Nymphaea alba). 
Aivan vesirajassa viihtyvät sarat (Carex spp.) ja hei-
nät. Rehevimmillä paikoilla voi olla myös irtokellujien 
muodostamia kasvustoja. Jokisuiston lajikoostumus 
vaihtelee eliömaantieteellisen sijainnin ja pohja-ainek-
sen mukaan. Liejuisimmilla kohdilla viihtyy yksivuo-
tinen mutayrtti (Limosella aquatica), jota kuivien kesien 
alhaiset vedenkorkeudet eivät häiritse. Sateisina vuo-
sina joen penkereet ovat usein kokonaan veden alla, 
eikä kasvillisuus pääse kunnolla kehittymään. Kaiken 

kaikkiaan jokisuiston lajirakenne on laikuittainen, ja 
oman osansa paikallisiin oloihin tuovat myös jäiden 
kuluttava vaikutus ja juurakoissa tonkivat piisamit 
(Ondatra zibethicus).

Laajat jokisuistot ovat etenkin vesi- ja rantalinnuille 
tärkeitä elinympäristöjä, joissa viihtyvät myös monet 
peto- ja varpuslinnut. Runsaimpia vesilintuja ovat mm. 
sini- ja lapasorsa (Anas platyrhynchos, Spatula clypeata) 
sekä tavi (A. crecca). Tyypillisiä muita lintulajeja ovat 
mm. kaulushaikara (Botaurus stellaris), laulujoutsen 
(Cygnus cygnus), ruskosuohaukka (Circus aeruginosus), 
luhtahuitti (Porzana porzana), kalatiira (Sterna hirundo), 
ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus), viiksiti-
mali (Panurus biarmicus) sekä pajusirkku (Schoeniclus 
schoeniclus).

Pinnan alla ja vesirajassa esiintyy useita uhanalaisia 
tai silmälläpidettäviä lajeja, kuten sorsanputkea (Sium 
latifolium), upossarpiota (Alisma wahlenbergii), pohjan-
sorsimoa (Arctophila fulva), nelilehtivesikuusta (Hippuris 
tetraphylla), hukkariisiä (Leersia oryzoides), sammakonlei-
nikkiä (Ranunculus reptabundus), pahaputkea (Oenanthe 
aquatica), otavitaa (Potamogeton friesii), vesipaunikkoa 
(Crassula aquatica), lietetatarta (Persicaria foliosa) ja eri-
laisia näkinpartaisleviä (mm. Chara braunii, C. contraria, 
C. strigosa, C. intermedia, Nitella confervacea, N. gracilis).

Kymijoen Ahvenkoskenhaaran suisto, itäinen Suomenlahti. Kuva: Petra Pohjola, Metsähallitus
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Jokisuistot ovat myös tärkeitä kutuympäristöjä 
monille kaloille, kuten ahvenelle (Perca fluviatilis) ja ku-
halle (Sander lucioperca). Rehevissä suistoissa viihtyvät 
myös hauet (Esox lucius). Kokemäenjoen suistoalueel-
la elää pieni populaatio vimpaa (Vimba vimba) ja joki-
ympäristöissä myös toutainta (Aspius aspius).

Jokisuistoihin voivat kuulua myös tulva-alueiden 
niityt ja metsät. Suistojen metsät ovat lehtipuuvaltaisia 
ja säännöllisenä toistuvan tulvan ansiosta kasvillisuus 
säilyy rehevänä ja muistuttaa lehtojen tai lehtomaisten 
kankaiden kasvillisuutta.
Maantieteellinen vaihtelu: Luontotyypin lajikoostu-
muksessa on alueellisia eroja. Ympäröivän vesialueen 
suolaisuuden ansiosta lajisto on pääosin huomattavasti 
monimuotoisempaa etelärannikolla kuin Perämerellä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
on itsessään jatkumo erilaisia vedenalaisia ja vesirajan 
luontotyyppejä. Jokisuistokokonaisuuteen kuuluu ve-
denalaisia kasvillisuuspohjia ja myös kasvittomia, esi-
merkiksi hyönteistoukkien luonnehtimia pohjia, ruovi-
koita ja kaislikoita, rantaniittyjä sekä lehtipuuvaltaisia 
rantametsiä.
Esiintyminen: Rannikon laajimmat jokisuistot sijoit-
tuvat Kemi- ja Kokemäenjokien edustoille. Muita mit-
tavia suistoja ovat mm. Temmes-, Tyrnävän- ja Änges-
levänjoen suistot Liminganlahdella, Kymijoen suisto, 
Kyrön- ja Porvoonjoen suistot, Lapväärtinjoen suistot 
sekä Laihian- ja Sulvanjoen suistot Sundominlahdella. 
Jokisuistojen pinta-aloissa on huomattavaa vaihtelua.

Tässä arvioinnissa aineistoa koottiin ainoastaan joil-
ta, joiden virtaama on yli 1 m3/s. Kartassa esitetään tällä 
rajauksella Suomen rannikon 47 suistoaluetta, mutta 
suistojen määrä kasvaisi huomattavasti, mikäli virtaa-
maltaan pienemmät joet otettaisiin myös huomioon.
Uhanalaistumisen syyt: Jokivesien happamoituminen 
ja haitta-aineet (Kh 3), ruoppaukset, satamarakentami-
nen ja jokien patoaminen (Vra 3), vesien samentumi-
nen, pohjien liettyminen ja rehevöitymiseen liittyvät 
kasvillisuusmuutokset (Vre 2), rantarakentaminen (R 
2), ojitukset tulva-alueilla (Oj 1), metsien uudistamis- ja 
hoitotoimet (M 1), vesiliikenne (Vl 1), vesien säännös-

tely (Vs 1), rantaniittyjen umpeenkasvu laidunnuksen 
loputtua (Nu 1).
Uhkatekijät: Jokivesien happamoituminen ja hait-
ta-aineet (Kh 3), ruoppaukset, satamarakentaminen 
ja jokien patoaminen (Vra 3), vesien samentuminen, 
pohjien liettyminen ja rehevöitymiseen liittyvät kas-
villisuusmuutokset (Vre 2), rantarakentaminen (R 2), 
ojitukset tulva-alueilla (Oj 1), metsien uudistamis- ja 
hoitotoimet (M 1), vesiliikenne (Vl 1), vesien säännös-
tely (Vs 1), rantaniittyjen umpeenkasvu laidunnuksen 
loputtua (Nu 1).
Romahtamisen kuvaus: Jokisuistojen laatutarkastelus-
sa yhdistettiin useita tarkastelutapoja, eikä kokonais-
muutoksen suhteellista vakavuutta varsinaisesti arvi-
oitu minkään yksittäisen laatumuuttujan perusteella. 
Jokisuistojen voitaisiin kuitenkin katsoa olevan vähin-
täänkin lähellä romahtamista, jos kaikki vastaavat ran-
nikkovesimuodostumat olisivat ekologiselta tilaltaan 
huonoksi arvioituja (vrt. pintavesien ekologinen tila ai-
neistossa Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostu-
mat 2013) tai jokisuistot rannoiltaan laajalti rakennettuja 
tai runsaasti ruopattuja.
Arvioinnin perusteet: Jokisuistot arvioitiin erittäin 
uhanalaisiksi (EN) pitkällä aikavälillä tapahtuneiden 
abioottisten ja bioottisten laatumuutosten vuoksi (CD3). 

Laajoina luontotyyppiyhdistelminä jokisuistot ovat 
määrällisesti melko pysyviä, eikä niiden määrän katsota 
merkittävästi muuttuneen tai muuttuvan tulevaisuu-
dessa (A1–A3: LC). Joitakin jokisuistoja on kuitenkin 
padottu makeavetisiksi altaiksi (Bonde ja Lax 2003), 
jolloin kyseisten jokisuistoesiintymien voidaan katsoa 
tuhoutuneen. 

Jokisuistoja on koko rannikkoalueella. Tässä tarkas-
telussa jokisuistoaineisto rajattiin käytännön syistä suu-
rimpiin jokiin, joiden virtaama on yli 1 m3/s. Tämän suu-
ruusluokan jokisuistoja on Suomessa 47 ja ne osuvat yli 
100 esiintymisruudulle. Levinneisyys- ja esiintymisalu-
een koot ylittävät B-kriteerin raja-arvot. Luontotyyppiyh-
distelmä on B-kriteerin perusteella säilyvä (B1–B3: LC).

Jokisuistojen abioottinen ja bioottinen taantuminen 
voidaan nähdä monista eri aineistoista, mutta yhtä 
kvantitatiivista ja kokonaislaadun vaihtelun tyydyt-
tävästi selittävää laatumuuttujaa ei löydetty. Parhaana 
lähtökohtana laatumuutosten kuvaamiseen pidettiin 
jokisuistoalueita vastaavien rannikkovesimuodostu-
mien ekologisia tila-arvioita (vrt. pintavesien ekolo-
ginen tila aineistossa Vesipuitedirektiivin mukaiset 
vesimuodostumat 2013). Vain 6 % jokisuistoalueiden 
pinta-alasta osuu hyvässä tilassa oleville rannikko-
vesimuodostumille. Tyydyttävässä tilassa olevia jo-
kisuistoja on pinta-alallisesti noin 40 %, välttävässä 
tilassa noin 50 % ja huonossa tilassa pari prosenttia. 
Pinta-alajakauman perusteella jokisuistot ovat kes-
kimäärin juuri tyydyttävän ja välttävän puolivälissä. 
Jos ekologisen tilan luokat rinnastettaisiin uhanalai-
suusluokkiin, asettuisi uhanalaisuusarvio luokkien 
vaarantunut (VU) ja erittäin uhanalainen (EN) välille. 
Ekologisen tilan aineistossa on joitakin voimakkaas-
ti muuttuneita jokisuistoja luokassa välttävä, vaikka 
niiden katsotaan luontotyyppiyhdistelminä vastaavan 
luokkaa romahtanut.

Rannikon jokisuistot

© SYKE 
(lähde: Metsähallitus)
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Rannikon ja sisämaan välinen vesiliikenne on oh-
jautunut jokisuistoihin jo vuosisatojen ajan ja samalla 
monien jokisuistojen lähettyville on syntynyt asutus-
keskittymiä. Jokisuistojen muuttuneisuutta ja ihmis-
paineita tarkasteltiin erillisaineistoista. Jokisuistojen 
lähiympäristöstä (2 km puskurilla) keskimäärin 16 % 
on rakennettua aluetta ja 18 % peltoa tai muuta maa-
talousaluetta Corine 2012 -aineiston mukaan. Joka kol-
mannessa jokisuistossa toimii jätevedenpuhdistamo ja 
yli kolmanneksessa on venesatama. Lisäksi joka kah-
deksannessa jokisuistossa on laivaliikenteelle tarkoi-
tettu satama. Ilmoitettuja ruoppauksia on tehty lähes 
90 %:ssa tarkasteltuja jokisuistoja ja ruoppauskohteita 
on keskimäärin 3 neliökilometriä kohti. Nämä toimin-
not ovat muuttaneet jokisuistojen pohjia ja virtausoloja, 
tuhonneet eliöyhteisöjä ja heikentäneet veden laatua.

Vain 11 % jokisuistoihin liittyvistä joista on ekolo-
giselta tilaltaan hyviä. Tyydyttävässä tilassa on 40 %, 
välttävässä 27 % ja peräti 22 % on luokiteltu huonoiksi 
tai voimakkaasti muuttuneiksi. Joen tila vaikuttaa jo-
kisuistoon sekä joen tuoman veden laadun että hyd-
rologisten muutosten kautta. Jokien tuomat ravinne-, 
humus- ja haitta-ainekuormat ovat ihmisen toiminnan 
myötä voimakkaasti kasvaneet. Hajakuormituksen kas-
vu liittyi keinolannoitteiden yleistymiseen ja metsä- ja 
suo-ojituksiin 1950-luvulta alkaen. Teollisuustuotannon 
voimakas kasvu ja sen aiheuttama vesien kuormitus 
alkoi samoihin aikoihin. Vaikka vesien tuoman orgaa-
nisen aineksen ja ympäristömyrkkyjen osuus on sit-
temmin pienentynyt, on pohjasedimenteissä edelleen 
haitta-aineita runsaasti jäljellä. Humuskuorman kasvu 
näkyy pohjien liettymisenä, mikä heikentää esimerkiksi 
simpukkayhteisöjen elinoloja.

Jokivesien tuoma ravinnekuorma ei ole viime aikoina 
merkittävästi vähentynyt. Rehevöitymisen ja samentu-
misen myötä ilmaversoiskasvillisuus on lisääntynyt 
jokisuistoissa muiden kasvumuotojen kustannuksella. 
Ruovikoiden runsastumiseen ovat vaikuttaneet myös 
aiemmin yleisen rantalaidunnuksen ja niiton päättymi-
nen. Tämä puolestaan on vaikuttanut muuhun eliölajis-
toon kuten linnustoon. 

Jokivesistöjen säännöstely sähkövoimantuotannon 
tarpeisiin alkoi laajamittaisesti sotien jälkeen. Pohjan-
maan jokien tulvasuojelutyöt ja niihin liittyvät sään-
nöstelyt aloitettiin puolestaan 1960-luvulla. Molemmat 
muuttivat jokien luontaista tulvarytmiä ja heikensivät 
jokisuistojen luonnontilaa. Tulvien heikkeneminen on 
vaikuttanut haitallisesti tulvista riippuvaisiin suisto-
luontotyyppeihin, kuten tulvametsiin ja -niittyihin. 
Tarkemmin tarkastelluista jokisuistoista reilusti yli 
puolessa (57 %) suistoon laskeva pääuoma tai vähintään 
puolet uomista oli padottu. Lisäksi ojituksin on kuiva-
tettu suistojen kosteita rantaosia ja suistojen rantametsät 
ovat muuttuneet metsänhoidon vuoksi rakenteeltaan 
yksipuolisemmiksi.

Kaiken kaikkiaan eri ihmispaineiden arvioidaan pit-
källä aikavälillä aiheuttaneen suhteelliselta vakavuu-
deltaan erittäin uhanalaista (EN) luokkaa vastaavan 
laatumuutoksen sekä jokisuistojen abioottisissa että 
bioottisissa piirteissä (CD3). Suomessa ei ole enää jäljellä 
yhtään ison tai keskisuuren joen luonnontilaista suistoa.

Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin jokisuistot (1130).
Vastuuluontotyyppi: Rannikon jokisuistot on vastuu-
luontotyyppi.

I9.04

Riutat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NE
Etelä-Suomi NE
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyyppiyhdistelmään kuuluvat 
kokonaan tai osittain pinnan alla olevat kovat ja karkeat 
pohja-ainekset, jotka erottuvat tasaisesta merenpohjas-
ta (HELCOM 1998). Luontotyyppiin sisällytetään myös 
yksittäiset lohkareet ja sinisimpukkakolonioiden muo-
dostamat paakut. Edellisen lisäksi tähän luontotyyppi-
yhdistelmään sisällytetään myös väli- ja sisäsaariston 
saarten ja luotojen vedenalaiset osat, jotka puuttuvat 
Natura 2000 -luontotyypeistä riutat (1170) ja ulkosaariston 
luodot ja saaret (1620). 

Riuttoja luonnehtivat monikerroksiset levä- ja sel-
kärangatonyhteisöt. Veden suolaisuus, valon määrä 
ja kasvupaikan avoimuus vaikuttavat lajistoon sekä 
alueellisesti että paikallisesti. Levälajisto jakautuu 
yleensä kolmeen vyöhykkeeseen ennen kaikkea valon 
määrän perusteella. Lähinnä veden pintaa sijaitsee rih-
malevävyöhyke, sen alapuolella rakkohauruvyöhyke ja 
alimpana punalevävyöhyke. Rihmalevävyöhykkeessä 
lajistoa vallitsevat lähinnä yksivuotiset rihmamaiset 
viher-, rusko- tai punalevät (Chlorophyta, Phaeophy-
ceae, Rhodophyta). Avoimilla rannoilla jäät ja aallot 
kuluttavat leväkasvustot jopa kokonaan pois kovilta 
pinnoilta, joille asettuu keväällä kasvamaan uusi lajis-
to. Lämmin pintavesi ja rihmalevät tarjoavat suojaa ja 
ravintoa monille selkärangattomille, kuten äyriäisille 
(mm. Gammarus spp.), nilviäisille (mm. Hydrobiidae, 
Theodoxus fluviatilis, Macoma balthica) ja hyönteisten 
toukille (Chironomidae), jotka laiduntavat sekä levää 
että levärihmoihin kertynyttä muuta orgaanista aines-
ta (Råberg ja Kautsky 2007).

Rakkohaurun (Fucus vesiculosus) muodostama 
vyöhyke kuuluu Itämeren monimuotoisimpiin luon-
totyyppeihin. Kookkaiden leväkasvustojen pinnoilla 
ja alapuolella kasvavat paitsi monet muut levät myös 
alustaan kiinnittyneet selkärangattomat. Hauruvyö-
hyke ylläpitää laajaa erilaisista selkärangattomista 
muodostuvaa eläinyhteisöä, jossa yleisimpiä lajeja 
ovat katkat (Gammarus spp.), siirat (mm. Idotea balthica), 
simpukat (Cerastoderma glaucum) ja kotilot (Koivisto ja 
Westerbom 2010).

Punalevävyöhykkeessä kasvaa sekä yksi- että mo-
nivuotisia puna- ja ruskoleviä. Yleisimpiä lajeja vyö-
hykkeessä ovat haarukkalevä (Furcellaria lumbricalis), 
punahelmilevä (Ceramium tenuicorne), töpöpunaröyhe-
lö (Coccotylus truncatus) ja sarvipunaliuska (Phyllophora  
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pseudoceranoides). Vyöhykkeen lajeille on ominaista sel-
viytyminen syvyyksissä, joissa valo ei muille lajeille 
riitä. Punaleväyhteisöt monipuolistavat syvyyksien ko-
via pintoja ja luovat rakenteita, jotka tarjoavat suojaa ja 
ravintoa monimuotoiselle selkärangattomista muodos-
tuvalle eläinyhteisölle. Punaleväyhteisöjen ylläpitämät 
pohjaeläimet ovat tärkeä ravinnonlähde mm. monille 
vesilinnuille (alli Clangula hyemalis, haahka Somateria 
mollissima, pilkkasiipi Melanitta fusca).

Levävyöhykkeiden alapuolella valon määrä on 
niin vähäinen, etteivät yhteyttävät kasvit enää tule 
toimeen. Pintoja peittävätkin lähinnä sinisimpukat 
(Mytilus trossulus) ja muut alustaan kiinnittyvät eläi-
met. Sinisimpukkayhteisötkin tarjoavat ruokaa ja 
suojaa monenlaisille selkärangattomille ja linnuille 
(Koivisto 2011). 

Rehevöitymisestä seurannut vesien sameneminen on 
kaventanut kaikkia levävyöhykkeitä. Lisääntynyt poh-
jaan painuvan sedimentin määrä taas heikentää sekä 
levien että sinisimpukan asettumista uusille kasvupai-
koille ja voi pahimmillaan jopa tukahduttaa simpukka-
yhteisöjä. (HELCOM 2009)
Maantieteellinen vaihtelu: Merenkurkun pohjois-
puolisissa vähäsuolaisissa vesissä hauru-, punalevä- ja 
simpukkavyöhykkeet puuttuvat. Niiden sijaan kovil-

la pohjilla riuttalajistossa yleistyvät näkinsammalet 
(Fontinalis spp.), jotka kasvavat tyypillisesti 3–5 metrin 
syvyydessä levien ja putkilokasvien kanssa. (Koponen 
ym. 1995, Bergström ja Bergström 1999)
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyp-
piyhdistelmä muodostuu mm. hauru-, punalevä- ja 
sinisimpukkapohjista. Riutat liittyvät rannikkoluonto-
tyyppiyhdistelmänä kuvattuihin ulkosaariston saariin 
ja luotoihin.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Riutat ovat yleisiä koko 
rannikolla. Laajimmat esiintymät löyty-
vät Merenkurkun eteläpuolelta.
Uhkatekijät: Ei arvioitu.
Romahtamisen kuvaus: Ei arvioitu.
Arvioinnin perusteet: Luontotyyppiyh-
distelmää ei ole arvioitu.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia 
(uusi kuvattu luontotyyppiyhdistelmä, 

mutta ei arvioitu).
Kehityssuunta: Ei arvioitu.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältää luon-
todirektiivin luontotyypit riutat (1170) ja ulkosaariston 
luotojen ja saarien vedenalaiset osat (1620).
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
Itämeren kalliopohjat.

Läntinen Suomenlahti. Kuva: Julia Scheinin, Metsähallitus
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I9.05

Hiekkasärkät
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NE
Etelä-Suomi NE
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Luontotyyppiyhdistelmä muodostuu 
kokonaan tai osittain pinnan alla olevista hiekka- ja 
soravalleista, jotka erottuvat tasaisesta merenpohjasta 
(HELCOM 1998). Hiekan ja soran osuus pohja-ainek-
sesta on korkea, mutta valleissa ja kumpareissa saattaa 
olla mukana myös pienehköjä kiviä tai liejua. Suurin 
osa hiekkasärkistä sijaitsee suhteellisen matalassa ve-
dessä (< 20m) ja niiden muoto ja sijainti saattavat vaih-
della virtausten mukaan. (Airaksinen ja Karttunen 1998; 
HELCOM Red List Biotope Expert Group 2013c)

Liikkuvana alustana hiekkasärkät ovat hankala 
kasvupaikka kasvillisuudelle, etenkin avoimilla alu-
eilla (Christianen ym. 2013; Ondiviela ym. 2014). Suo-
jaisemmilla paikoilla hiekkasärkkien kasvillisuus voi 
olla hyvinkin monimuotoista, ja meriajokkaan (Zostera 
marina) vallitsemat niityt muodostavat yhden Itämeren 
monimuotoisimmista luontotyypeistä. Meriajokkaan li-
säksi hiekkapohjien lajistossa ovat yleisiä myös hapsikat 
(Ruppia spp.), haurat (Zannichellia spp.), vidat (Stuckenia 
spp., Potamogeton spp.) ja näkinparrat (Chara aspera, C. 
canescens). Uposkasvien juurakot sitovat liikkuvan poh-
ja-aineksen aloilleen ja luovat elinympäristön monille 
selkärangattomille, kuten monisukasmadoille (Hediste di-
versicolor, Marenzelleria spp.), simpukoille (Macoma balthi-
ca, Mya arenaria, Mytilus trossulus, Cerastoderma glaucum) 
ja äyriäisille (Saduria entomon, Bathyporeia pilosa, Crangon 
crangon), joita puolestaan kalat, mm. kampelat (Platichthys 
flesus) ja tokot (Gobiidae), käyttävät ravinnokseen. 

Hiekkasärkät ovat herkkiä ravinteisuuden lisäänty-
miselle, ruoppaukselle ja meriläjityksien vaikutuksille 
(HELCOM Red List Biotope Expert Group 2013c). Pie-
nemmän uhan särkille muodostaa mahdollinen hiekan, 
soran ja kiviaineksen otto.
Maantieteellinen vaihtelu: Hiekkasärkien maantie-
teellistä vaihtelua ei ole järjestelmällisesti tutkittu, mut-
ta ainakin niiden lajistossa on vaihtelua esimerkiksi suo-
lapitoisuuden mukaan. Esimerkiksi meriajokas puuttuu 
pohjoisilta ja itäisiltä hiekkasärkiltä. Lisäksi Perämeren 
hiekkasärkät saattavat olla laajempia ja laakeampia kuin 
eteläisemmät särkät.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Hiekkasärkkiä 
esiintyy usein laajempien hiekkapohjien läheisyydessä. 
Saaristomerellä luontotyyppiyhdistelmä on keskittynyt 
rannikon läheisyyteen, jääkauden jälkeisten moreeni- ja 
liejupohjien yhteyteen. Hiekkasärkät liittyvät rannik-
koluontotyyppiyhdistelmänä kuvattuihin harjusaariin.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Hiekkasärkät jakautuvat 
rannikolle epätasaisesti. Laajimmat särk-
käalueet sijaitsevat Saaristomerellä. 
Myös Perämereltä ja Suomenlahdelta on 
löydetty varsin runsaasti särkkiä. Selkä-
merellä ja Merenkurkussa hiekkasärkkiä 
on suhteellisen vähän. (GTK 2016; Kaske-
la ja Rinne 2018)
Uhkatekijät: Ei arvioitu.

Romahtamisen kuvaus: Ei arvioitu.
Arvioinnin perusteet: Luontotyyppiyhdistelmää ei ole 
arvioitu.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia (uusi kuvattu 
luontotyyppiyhdistelmä, mutta ei arvioitu).
Kehityssuunta: Ei arvioitu.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältää luon-
todirektiivin luontotyypit vedenalaiset hiekkasärkät (1110) 
ja harjusaarien vedenalaiset osat (1610).

Kolaviken, läntinen Suomenlahti. Kuva: Mats Westerbom
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