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Luontotyyppien luokittelu

Sisävesien ja rantojen luontotyypit on uhanalaisuusar-
vioinnissa jaettu viiteen pääryhmään: järvet, lammet, 
lähteikköluontotyypit, virtavedet ja rannat. Luonto-
tyyppejä on erotettu yhteensä 59. Luontotyyppien mää-
rä vaihtelee ryhmittäin suuresti, lähteikköluontotyyp-
pien kahdesta luontotyypistä virtavesiluontotyyppien 
kahdeksaantoista luontotyyppiin. Valtaosa arvioiduista 
luontotyypeistä on luontotyyppiyhdistelmiä, joihin voi 
sisältyä lukuisia luontotyyppejä. Joissain tapauksissa 
arvioitu luontotyyppi on päällekkäinen arvioidun luon-
totyyppiyhdistelmän kanssa. Näin etenkin rannoissa, 
jotka ovat myös osia sisävesien yhdistelmätyypeistä, 
kuten järvi- ja jokiluontotyypeistä. Yksinkertaisuuden 
vuoksi luontotyyppien kuvauksissa käytetään kaikista 
arviointiyksiköistä kuitenkin termiä luontotyyppi.

Järvet on uhanalaisuusarvioinnin luokituksessa mää-
ritelty vähintään 10  ha:n kokoisiksi pintavesialtaiksi. 
Järvet on luokiteltu pääosin vesienhoidon pintavesityy-
pittelyyn (Pilke 2012) perustuen kolmeentoista luonto-
tyyppiin. Muutamia eroja lukuun ottamatta luokittelu 
on sama kun edellisessä uhanalaisuusarvioinnissa (Il-
monen ym. 2008;  Leka ym. 2008a). Esimerkiksi uutena 
luontotyyppinä on tässä arvioinnissa otettu mukaan 
pohjavesivaikutteiset järvet, joilla pohjavesivaikutus on 
merkittävä koko vesimassassa tai suuressa osassa järveä.

Lammet on tässä luokituksessa määritelty alle 
10 ha:n kokoisiksi pintavesialtaiksi. Lampien luokitte-
lu on pääosin vastaava kuin edellisessä uhanalaisuus-
arvioinnissa. Lammet on luokiteltu yhdeksään luon-
totyyppiin. Luokittelu perustuu osin sijaintiin, mutta 
pääosin lammen lähiympäristön ominaisuuksiin, jotka 
suoraan tai välillisesti vaikuttavat lammen biologisiin 
ja limnologisiin ominaispiirteisiin. Lisäksi luokittelussa 
on huomioitu pohjavesivaikutus ja uutena luokittelun 
perusteena kausikuivuus.

Lähteikköluontotyyppeihin luetaan avolähteet (läh-
dealtaat ja -purot) ja niitä ympäröivä lähdekasvillisuus 
sekä tihkupinnat ja näiden muodostamat yhdistelmät 
lähdevaikutusta ilmentävine reunavyöhykkeineen. Täs-
sä arvioinnissa käytettiin edellisen arvioinnin tapaan 
lähteikköluontotyyppien luokittelua, jossa lähteiköt on 
jaettu kahteen päätyyppiin, lähteikköihin ja huurresam-
mallähteikköihin.

Virtavedet jaettiin uhanalaisuusarvioinnissa kol-
meen ryhmään: tunturialueen virtavesiin, havumetsä-
vyöhykkeen virtavesiin ja meanderoiviin virtavesiin. 
Jokien luokittelussa sovellettiin järvien tapaan vesien-
hoidon pintavesityypittelyä (Pilke 2012) kuitenkin joita-
kin tyyppejä yhdistäen. Tässä arvioinnissa säilytettiin 
edellisessä arvioinnissa määritellyt virtavesityypit, 
mutta havumetsävyöhykkeen turvemaiden ja kangas-
maiden purotyypit sekä havumetsävyöhykkeen purot 
ja pienet joet yhdistettiin samaan luontotyyppiin. Virta-
veden meanderointia käytettiin nyt uutena luokittelun 
perusteena, ja omaksi luontotyypikseen erotettiin myös 
vesiputoukset ja könkäät. Uudet luontotyypit esiintyvät 
virtavesijatkumoiden osina ja ovat päällekkäisiä muiden 
virtavesityyppien kanssa.

Rannalla (eulitoraali) tarkoitetaan tässä uhanalai-
suusarvioinnissa keskimääräisen ylimmän ja alimman 
vedenkorkeuden välistä rannan osaa maan ja veden vai-
hettumisalueesta. Monet rantojen luontotyypit esiinty-
vätkin keskiveden molemmin puolin. Tässä arvioinnis-
sa käytetty rantojen luontotyyppiluokittelu on tarkempi 
kuin edellisessä arvioinnissa, jossa erotettiin ja arvioi-
tiin vain kolme rantaluontotyyppiä (Leka ym. 2008a). 
Rannat on luokiteltu tässä avoimiin/vähäkasvistoisiin 
substraattirantoihin ja kasvillisuusrantoihin. Kasvittu-
neet rannat on jaoteltu rantapensaikoihin, ruovikoihin 
ja suurhelofyyttien kasvustoihin sekä suursaraikoihin. 
Luontotyypit on pääosin eroteltu erikseen järville ja joil-
le, mutta järvenrantojen luontotyypit sisältävät myös 
lampien rannat ja jokien rannat kattavat soveltuvin osin 
myös purojen rannat.

Rajanveto muihin luontotyyppiryhmiin

Itämereen laskevien jokien jokisuistot sisältyvät tässä 
arvioinnissa Itämeri-luontotyyppeihin, samoin me-
restä kuroutuvat, vielä murtovesivaikutteiset fladat 
ja kluuvit, jotka luonnossa vaihettuvat asteittain lam-
piluontotyyppeihin. Lampien paikkatietoanalyyseis-
sa kaavamaisena korkeusrajana käytettiin kuitenkin 
korkeusrajaa 1 m mpy. erottamaan fladat ja kluuvit 
lammista. Makeavetiset rannikon ja saariston järvet, 
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lammet ja lähteiköt sekä muut pienvedet kuuluvat si-
sävesiluontotyyppeihin. 

Monet sisävesien rantojen luontotyypeistä sisälty-
vät tässä arvioinnissa muihin luontotyyppiryhmiin. 
Rantakalliot arvioidaan kallioiden, luhdat ja muut ran-
tasuot soiden, tulvametsät metsien sekä rantaniityt ja 
tulvaniityt perinnebiotooppien yhteydessä. Rantanii-
tyt ja tulvaniityt ovat osin päällekkäisiä sisävesien ja 
rantojen luontotyyppiryhmässä arvioitujen ruovikoi-
den ja suurhelofyyttien kasvustojen sekä suursaraikoi-
den kanssa. Rantametsät sisältyvät metsäluokitteluun, 
erityisesti lehtipuuvaltaisiin lehtomaisiin ja tuoreisiin 
kankaisiin. 

Sisävesiluontotyyppeihin luetut lähteikköluontotyy-
pit vaihettuvat ilman selvää rajaa lähteisiin suoluonto-
tyyppeihin. Suoluokittelun suoyhdistymätyyppeihin 
sisältyy suolampia, noroja sekä turvemaiden latvapu-
roja ja puroja, jotka on arvioitu sisävesien yhteydessä. 
Soiden yhteydessä arvioidut suoarot vaihettuvat ilman 
selvää rajaa sisävesien yhteydessä arvioituihin kausi-
kuiviin lampiin.

Kaikki tunturialueella sijaitsevat sisävedet – järvet, 
lammet, virtavedet, lähteiköt ja rannat sisältyvät sisä-
vesien ja rantojen luokitteluun.

Uhanalaisuuden arvioinnissa 
käytetyt aineistot

Sisävesien ja rantojen uhanalaisuuden arvioinnissa 
käytettiin valmiita tietoaineistoja ja kirjallisuutta, mut-
ta tuotettiin myös paikkatietoanalyysien avulla uusia 
tietoaineistoja. Järvien ja jokien arvioinnissa käytettiin 
ympäristöhallinnon vedenlaatuaineistoja (Vesla 2016) 
ja vesienhoidon toisen suunnittelukauden ekologisen 
tilaluokittelun aineistoja (VEMU 2016). Lampien ja 
lähteikköjen lähiympäristön luonnontilan muuttu-
neisuutta selvitettiin paikkatietoanalyysin avulla. 
Lähteikköluontotyyppien uhanalaisuuden arviointi 
toteutettiin kuitenkin pääosin asiantuntija-arviona 
hyödyntäen kirjallisuustietoja ja laatuaputaulukkoa. 
Latvapurojen sekä purojen ja pikkujokien arvioinnissa 
tukeuduttiin pääosin edellisen uhanalaisuusarvioin-
nin yhteydessä toteutetun otosalueselvityksen tulok-
siin (Ilmonen 2007a; Ilmonen ym. 2008) sekä asiantun-
tija-arvioon. Rantojen tarkastelussa jouduttiin tyyty-
mään pitkälti rantojen luontotyyppien luokitteluun 
ja kuvaukseen, sillä useassa tapauksessa tiedon taso 
todettiin liian puutteelliseksi uhanalaisuusluokan 
määrittämiseksi. Silloin kun arviointi katsottiin mah-
dolliseksi, se toteutettiin pääosin asiantuntija-arviona. 
Järvien hiekka- ja hietarantojen määrällistä kehitystä 
Etelä-Suomessa selvitettiin kuitenkin kartta- ja ilma-
kuvatarkasteluna.

Arviointiin käytetyt aineistot, tietolähteet ja asian-
tuntija-arvion osuus, samoin kuin luokittelun tarkem-
mat periaatteet ja uhanalaisuusarvioinnin toteutus on 
esitelty tarkemmin loppuraportin ensimmäisessä osas-
sa (osa 1, luvut 5.3.1, 5.3.2 ja 5.3.3) yhdessä uhanalaisuus-
arvioinnin tulosyhteenvedon ja toimenpide-ehdotusten 
kanssa.

V1

Järvet

Järvet on tässä luokituksessa määritelty vähintään 10 ha:n 
kokoisiksi pintavesialtaiksi. Järvet on luokiteltu 13 luon-
totyyppiyhdistelmään. Muutamia eroja lukuun ottamat-
ta luokittelu on sama kun edellisessä uhanalaisuusarvi-
oinnissa (Ilmonen ym. 2008; Leka ym. 2008a). Luonto-
tyyppien kuvauksissa on myös hyödynnetty edellisen 
uhanalaisuusarvioinnin kuvauksia (Leka ym. 2008a).

Järvien luokittelu pohjautuu pääpiirteissään ve-
sienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2006; 
Ympäristöministeriö 2006) perusteella laadittuun tyy-
pittelyohjeistukseen, jota on päivitetty toiselle vesien-
hoitokaudelle (Pilke 2012). Vesienhoidon mukaisen 
tyypittelyn yleisperiaatteena koko järvijoukon osalta 
on, että luontaisesti runsasravinteiset, luontaisesti run-
saskalkkiset ja Pohjois-Lapin järvet erotellaan joukosta, 
ja jäljelle jäävä järvien enemmistö jaetaan koon, humus-
pitoisuuden, syvyyden ja tarvittaessa viipymän perus-
teella pintavesityyppeihin. Runsasravinteisten järvien 
tyypittelyssä perusteena käytetään maa- ja kallioperän 
ominaisuuksia, kalkkijärvillä alkaliniteettia ja Poh-
jois-Lapin järvillä maantieteellistä sijaintia (Pilke 2012).

Tässä käytetty järviluokittelu poikkeaa sekä vesien-
hoidon että edellisen uhanalaisuusarvioinnin tyypit-
telystä sikäli, että lyhytviipymäisiä järviä ei ole erotet-
tu omaksi luontotyypikseen ja Kainuun eteläpuoliset 
runsaskalkkiset järvet on sisällytetty runsasravinteisiin 
järviin. Vesienhoidon tyypittelystä poiketen omaksi 
järvityypikseen on sen sijaan määritetty voimakkaasti 
pohjavesivaikutteiset järvet eli järvet, joilla pohjavesivai-
kutus on erityisen merkittävää joko koko vesimassassa 
tai osassa järveä. Tässä arvioinnissa on listattu tiedossa 
olevia ja edustavia voimakkaasti pohjavesivaikutteisia 
järviä, koska ne ovat lajistollisen monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaita ja siten niiden turvaamiseen on 
syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Tämän arvioinnin järviluokittelu poikkeaa vesien-
hoidon tyypittelystä (Pilke 2012) myös luontaisesti run-
sasravinteisten järvien ja kalkkilampien keskinäisessä 
rajanvedossa. Kittilän sahalehtijärvet (Stratiotes-järvet) 
on sisällytetty tässä yhteydessä vesienhoidon tyypitte-
lystä poiketen luontaisesti runsasravinteisiin järviin. 
Myös Kainuun eteläpuolella vesienhoidon kalkkijär-
viksi tyypitellyt vesimuodostumat on tässä yhteydessä 
tulkittu luontaisesti runsasravinteisiksi järviksi.

Vaikka järviluontotyyppien luokittelu edellä mai-
nittuja poikkeuksia lukuun ottamatta pääsääntöisesti 
noudattaa vesienhoidon mukaista vesimuodostumatyy-
pittelyä, asiantuntijaryhmä on huomioinut tarkastelussa 
vesienhoidon tilaluokittelussa tehtävän ekologisen luo-
kituksen yleisluonteen ja arvioinnissa käytettävät indi-
kaattorit (Aroviita ym. 2012), jotka kuvaavat useimmiten 
lähinnä vesimuodostuman pääaltaan tilaa. Järviluonto-
tyyppien biodiversiteetin ja tilan arvioinnin kannalta 
asiantuntijaryhmällä on ollut jossain määrin laajempi 
tarkastelunäkökulma kuin vesienhoidossa.

Perusteena uhanalaisuusarvioinnin järviluokitte-
lun pohjautumiselle pääpiirteissään vesienhoidon jär-
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vityypittelyyn on vesienhoidon fysikaalis-kemiallisen 
ja biologisen seurannan tuottama tieto järvityyppien 
veden laadusta, eliöyhteisöistä ja järvien ekologisesta 
tilasta. Lisäksi järvien tyypittelyn myötä on saatu tietoa 
eri järvityyppeihin sisältyvien järvien pinta-aloista ja 
lukumääristä sekä maantieteellisestä sijoittumisesta. 
Järvien uhanalaisuusarvioinnissa pinta-alaltaan pienet, 
10–50 ha:n suuruiset järvet ovat useissa järvityypeissä 
aliedustettuina, koska niistä on vesienhoitotyössä muo-
dostettu vesimuodostumia vain harvoissa tapauksissa. 
Puuttuvia tietoja on pyritty täydentämään asiantuntija-
tiedoilla ja -arvioilla.

Järvityyppien luonnehdinnoissa viitataan botaani-
siin järvityyppeihin, jotka perustuvat Mariston (1941) 
1930-luvun loppupuolella tekemiin Suomen järvien ve-
sikasvillisuustutkimuksiin. Maristo jakoi järvet vallitse-
van vesikasvillisuuden perusteella 11 botaaniseen järvi-
tyyppiin. Rintanen (1982) on täydentänyt jaottelua Lapin 
osalta lähes 500 järven tai lammen suurkasvillisuus-
aineiston perusteella. Vesikasvit eli makrofyytit ovat 
tärkeässä asemassa järvityyppien luonnehtimisen kan-
nalta. Tämä johtuu osin botaanisten järvityyppien ku-
vauksista, osin vesikasvien asemasta yhtenä vesipuite- 
direktiivin (2000/60/EY) ekologisen tilan määrittelyyn 
käytettynä eliöryhmänä. Vesikasvit indikoivat varsin 
hyvin ympäristönsä ravinteisuustasoa, veden hiilitalout- 
ta sekä useiden eliöryhmien esiintymistä.

Heino ja Toivonen (2008) tarkastelivat vesi- ja ranta-
kasvien lajimääriä eliömaantieteellisissä maakunnissa. 
Sekä varsinaisten vesikasvien (hydrofyytit), ilmaver-
soisten (helofyytit) että rantakasvien lajimäärät ovat 
eteläisissä maakunnissa (Varsinais-Suomi, Uusimaa, 
Satakunta, Etelä-Häme, Etelä-Savo) selvästi suurempia 
kuin Keski-Suomessa, Pohjanmaalla ja varsinkin Lapis-
sa. Merkittävin lajimäärän lasku tapahtuu Perä-Pohjolan 
alueella lähestyttäessä Metsä- ja Tunturi-Lappia. Hyd-
rofyyttien lajimäärä on Inarin ja Enontekiön Lapissa 
vain hieman yli puolet eteläisen Suomen lajimäärästä. 
Ilmaversoisten ja rantakasvien lajimäärien lasku on vie-
lä selvempi, ja Ylä-Lapissa esiintyy selvästi alle puolet 
Etelä-Suomen lajistosta. Vesisammalten lajimäärä on ta-
saisempi eri puolilla Suomea, sillä Ylä-Lapin lajimäärä 
on noin kaksi kolmasosaa Etelä-Suomen lajimäärästä. 
Vesisammalten lajimäärä on keskimääräistä suurempi 
Lounais-Suomen lisäksi Pohjois-Karjalasta Pohjois-Poh-
janmaalle ja Kuusamoon ulottuvalla alueella.

Vesikasvilajistosta noin puolet on yleisiä lajeja, joi-
den levinneisyys kattaa usein lähes koko maan. Ne ovat 
yleensä ekologialtaan laaja-alaisia tai karunpuoleisissa 
vesissä kasvavia. Puolet makrofyyttilajistosta on harvi-
naisia tai levinneisyydeltään harvalukuisissa vesimuo-
dostumissa esiintyviä lajeja. Ne ovat yleensä eteläisiä, 
usein meso-eutrofisten vesien lajeja. Niitä on selvästi 
enemmän Etelä-Suomessa sekä kallio- ja maaperältään 
edullisilla alueilla.

Samat piirteet näkyvät myös elomuotojen esiinty-
misessä, kasvillisuusvyöhykkeiden kehittymisessä ja 
kasvibiomassan määrässä. Tiheimmät ruovikot keskit-
tyvät Lounais-Suomeen ja paikoin Järvi-Suomeen. Niis-
sä esiintyy vaateliaita ruovikoissa pesiviä lintulajeja. 
Ruovikot säilyvät melko tiheinä keskiboreaalisen vyö-

hykkeen pohjoisosiin ja ovat Peräpohjolassa merkittä-
västi vähätuottoisempia. Ylä-Lapissa saraikot korvaavat 
ilmaversoiskasvustot. Ilmaversoisten ja rantakasvien 
väheneminen johtuu muun muassa syvemmälle ulot-
tuvan roudan ja jään vaikutuksesta. Kelluslehtiskas-
villisuus (nymfeidikasvillisuus) on hyvin kehittynyt 
Peräpohjolaan saakka, mutta kasvustot ovat niukkoja 
jo Metsä-Lapissa.

Monissa Pohjois-Suomen järvissä on runsaasti upok-
sissa kasvavia vesikasveja, ja esimerkiksi useiden vita-
lajien levinneisyys kattaa koko Suomen. Myös vesisam-
malkasvustot ovat runsaita Pohjois-Suomessa. Pohjaver-
soisten kasvien (isoetidit) yhdyskunnat ovat runsaimpia 
Järvi-Suomessa, mutta niidenkin yhdyskunnat niuken-
tuvat huomattavasti Peräpohjolan alueella. Esimerkiksi 
nuottaruohon (Lobelia dortmanna) levinneisyys ulottuu 
vain Pohjois-Suomen eteläosiin.

Monet ekologisesti laaja-alaiset lajit, kuten järviruo-
ko (Phragmites australis), järvikorte (Equisetum fluviatile), 
isoulpukka (Nuphar lutea) ja rantapalpakko (Sparganium 
emersum), esiintyvät yleisinä lähes kaikissa järvityypeis-
sä. Useat järvityypit esiintyvät suuressa osassa maata, ja 
järvien koko vaihtelee huomattavasti joissakin tyypeis-
sä. Järvityyppien väliset lajistoerot peittyvät näistä syis-
tä lajiston yleisen etelä-pohjoissuuntaisen yleisyysgra-
dientin ja järvien kokovaihtelun alle. Pohjoisten järvien 
lajimäärän lasku ei välttämättä näy yksittäisten järvien 
tasolla, koska muun muassa harvinaisten lajien esiinty-
minen vaihtelee huomattavasti paikallisten tekijöiden 
mukaan. Käytetty järvityyppijako ei yleensäkään ota 
kovin hyvin huomioon uhanalaisten vesi- ja rantakas-
vien esiintymiä (ks. myös Ecke ym. 2010).

Vesi- ja rantalinnusto voidaan jakaa ekologisiin 
ryhmiin lajien elinympäristönvalinnan perusteella, 
mikä heijastuu eri järvityyppien vesi- ja rantalinnus-
ton koostumukseen (esim. Kauppinen 1993). Monilla 
järvityypeillä esiintyy elinympäristönvalinnaltaan ge-
neralistilajeja, joita ovat muun muassa sinisorsa (Anas 
platyrhynchos), telkkä (Bucephala clangula) ja kalalokki 
(Larus canus). Rannoilla pesii tyypillisesti rantasipi (Acti-
tis hypoleucos). Kalaa syövät lintulajit, kuten kuikka (Ga-
via arctica), isokoskelo (Mergus merganser), tukkakoskelo 
(M. serrator), kalatiira (Sterna hirundo) ja selkälokki (Larus 
fuscus), suosivat vähähumuksisia järviä, kun taas monet 
uikut, puolisukeltajasorsat, sotkat, nokikana (Fulica atra) 
ja naurulokki (Chroicocephalus ridibundus) ovat runsaim-
pia runsasravinteisimmilla järvillä. Rantaruovikoissa ja 
muussa rantakasvillisuudessa tyypillisimpiä lintulaje-
ja eri järvityypeillä ovat ruokokerttunen (Acrocephalus 
schoenobaenus) ja pajusirkku (Schoeniclus schoeniclus).

V1.01

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset 
järvet

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa NT (LC–NT) D1 –
Etelä-Suomi NT (LC–NT) D1 –
Pohjois-Suomi LC –



192  Suomen ympäristö  5 | 2018  Osa 2

Luonnehdinta: Pienet (alle 5  km2) ja keskikokoiset 
(5–40  km2) vähähumuksiset järvet ovat harju- ja kal-
lioalueilla sijaitsevia tai niiltä vetensä saavia niukka-
ravinteisia, alle 40 km2:n kokoisia järviä, joiden vesi on 
kirkasta, vähähumuksista ja veden puskurikyky on 
pieni. Ne erotellaan muista järvityypeistä luontaisesti 
alhaisen humuspitoisuuden, pinta-alan ja keskisyvyy-
den perusteella. Kokonaisfosforipitoisuus on usein alle 
10 µg/l, näkösyvyys 4,5–6 m ja alkaliniteetti tyypillises-
ti luokkaa 0,1–0,2 mmol/l. Veden luontainen väriluku on 
alle 30 mg Pt/l ja keskisyvyys on vähintään 3 m, mikä 
erottaa ne matalista vähähumuksisista järvistä.

Monissa tämän tyypin järvissä veden viipymä on 
hyvin pitkä. Vähähumuksisilla järvillä mineraalipohjat 
ovat melko yleisiä. Varsinkin pieniä vähähumuksisia 
järviä on melko runsaasti.

Botaaniselta järvityypiltään (Maristo 1941) pienet 
ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet ovat tavalli-
sesti Lobelia-tyypin järviä, Pohjois-Suomessa myös 
Carex-tyypin (Rintanen 1982) järviä. Upos- ja pohja-
lehtisten vesikasvien suhteellinen osuus vesi- ja ranta-
kasvillisuuden määrästä on keskimäärin noin 50–60 % 
(prosenttiosuus perustuu kasvillisuusindeksiin, Leka 
ym. 2008b). Niukkaravinteisuutta ja niukka-keskiravin-
teisuutta ilmentävien lajien suhteellinen osuus on hyvin 
korkea. Ilmaversoiskasvustot ovat tyypillisesti harvoja. 
Vesisammalia on luontaisesti yleensä vähän.

Järvityypille ominaisia lajeja, jotka esiintyvät suu-
rimmassa osassa tyypin luonnontilaisen kaltaisia jär-
viä, ovat muun muassa tummalahnanruoho (Isoëtes 
lacustris), pullosara (Carex rostrata), järvikorte (Equise-
tum fluviatile), ruskoärviä (Myriophyllum alterniflorum), 
kaitapalpakko (Sparganium angustifolium), rantaleinikki 
(Ranunculus reptans), järvisätkin (R. schmalhausenii), jou-

hisara (Carex lasiocarpa), järviruoko (Phragmites australis), 
hapsiluikka (Eleocharis acicularis) ja Etelä-Suomen jär-
vissä nuottaruoho (Lobelia dortmanna). Keskikokoisten 
vähähumuksisten järvien kasviplanktonin biomassa on 
keskimäärin 0,4 mg/l. Planktonyhteisössä vallitsevat 
luonnontilaisen kaltaisissa järvissä nielulevät, kulta-
levät ja pääosin pienet viherlevät (Lepistö ym. 2003). 
Piileviä on melko vähän ja sinileviä vähän.

Pienissä ja keskikokoisissa vähähumuksisissa jär-
vissä rantavyöhykkeen selkärangattomien yhteisöt 
vaihtelevat pohjan laadun mukaan. Näiden järvien 
kivikkorannoille tyypillisiä lajeja ovat muun muassa 
harvasukasmatojen (Oligochaeta), polttiaisten (Cerato-
pogonidae) ja surviaissääskien (Chironomidae) ohella 
juotikkaista Helobdella stagnalis ja Erpobdella octoculata, 
kotiloista kehäkotilot (Gyraulus spp.) ja muunnoslimako-
tilo (Radix balthica/labiata), simpukoista hernesimpukat 
(Pisidium spp.) ja pallosimpukka (Sphaerium corneum), 
äyriäisistä erityisesti vesisiira (Asellus aquaticus) ja lu-
teista pikkumalluaiset (Corixidae), sudenkorennoista 
muun muassa tytönkorennot (Coenagrionidae), päivän-
korennoista pikkusurviainen (Caenis horaria), lovipikku-
surviainen (C. luctuosa), järvilaakasurviainen (Kageronia 
fuscogrisea), isosurviainen (Ephemera vulgata) ja Lepto- 
phlebiidae-päivänkorentoheimon lajeja, vesiperhosista 
hietapalkoset (Hydroptila spp.), leväsarvekkaat (Athrip-
sodes spp.), haavirysäkäs (Polycentropus flavomaculatus), 
loukkorysäkkäät (koijurysäkäs Cyrnus trimaculatus ja ka-
rirysäkäs C. flavidus), kivenkaapija (Tinodes waeneri), mer-
tasirvikäs (Ecnomus tenellus), rassisirvikäs (Lepidostoma  
hirtum), mujukilvekäs (Molannodes tinctus) ja viiksisar-
vekkaat (Mystacides spp.) sekä kovakuoriaisista muun 
muassa pikkukuoksanen (Oulimnius tuberculatus) ja kir-
josukeltaja (Platambus maculatus).

Hormajärvi, Lohja. Kuva: Jarkko Leka 
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Syvännealueiden pohjaeläimistö muodostuu har-
vasukasmadoista (Oligochaeta), kuten Potamothrix ham-
moniensis ja Spirosperma ferox, surviaissääskien (Chiro-
nomidae) toukista (esim. Stictochironomus rosenschoeldi, 
Sergentia coracina, Procladius spp. ja Tanytarsus spp.) sekä 
hernesimpukoista (Pisidium spp.). Luontotyypin suu-
rimmissa järvissä voidaan tavata myös reliktiäyriäisiä, 
kuten okakatkaa (Pallaseopsis quadrispinosa). Huomion- 
arvoista on, että vaikka tämä luontotyyppi edustaa 
niukkaravinteisuutta ja sen perustuotanto on alhainen, 
niin suuren näkösyvyyden ansiosta kehittyneen suuren 
tuottavan kerroksen vuoksi syvännealueiden pohjaeläi-
mistö edustaa usein mesotrofiaa.

Pienissä ja keskikokoisissa kirkkaissa järvissä muik-
ku (Coregonus albula) ja siika (C. lavaretus) sekä kuore  
(Osmerus eperlanus) ja taimen (Salmo trutta) esiintyvät 
muita kalayhteisöjä yleisemmin (Tammi ja Rask 2002). 
Näiden esiintymiseen vaikuttaa vedenlaadun lisäksi 
muun muassa järven koko, syvyyssuhteet ja kutupaikko-
jen esiintyminen. Pienistä vähähumuksisista järvistä voi 
puuttua esimerkiksi muikku. Ahvenen (Perca fluviatilis),  
hauen (Esox lucius) ja särjen (Rutilus rutilus) lisäksi ka-
lastoon kuuluvat yleensä myös made (Lota lota) ja kivi-
simppu (Cottus cobio).

Linnustoa luonnehtivat kuikka (Gavia arctica), tuk-
kakoskelo (Mergus serrator), isokoskelo (M. merganser), 
telkkä (Bucephala clangula), kalalokki (Larus canus), sel-
kälokki (L. fuscus), kalatiira (Sterna hirundo) ja rantasipi 
(Actitis hypoleucos).
Maantieteellinen vaihtelu: Eliöyhteisöjen monimuo-
toisuus ja kasvillisuuden runsaus vähenevät pohjoista 
kohti. Tyypin sisäinen vaihtelu Etelä- ja Pohjois-Suomen 
välillä voi olla suurempaa kuin järviluontotyyppien vä-
linen vaihtelu. Toisaalta erot vähähumuksisten järvien 
välillä voivat olla huomattavia jo pienelläkin maan-
tieteellisellä alueella. Vesi- ja rantakasvien lajimäärä 
luontotyypin esiintymillä on Etelä-Suomessa luokkaa 
15–40 ja Pohjois-Suomessa 5–30 (Leka ym. 2008b). Poh-
jois-Suomessa sarat ovat ilmaversoisten valtalajeja. Sa-
mantyyppiset järvet ovat Pohjois-Suomessa kirkasveti-
sempiä. Lohikalojen osuus järven kalastosta lisääntyy 
pohjoista kohti.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Pienten ja kes-
kikokoisten vähähumuksisten järvien lähiympäristö on 
tavallisesti tuoretta tai kuivahkoa kangasmetsää. Soita 
ja peltoja on suhteellisen vähän. Kivikko- ja hiekkaran-
toja voi olla paikoin melko runsaasti, kun taas savi-, mu-
ta- ja liejurannat ovat harvinaisia. Ilmaversoiskasvustot, 
saraikot ja rantapensastot ovat yleensä pienialaisia ja 
rajoittuvat suojaisiin lahtiin. Lasku- ja tulouomat ovat 
yleensä pieniä havumetsävyöhykkeen jokia. Latvajär-
vien lasku-uomat ovat tavallisesti havumetsävyöhyk-
keen kangasmaiden latvapuroja.
Esiintyminen: Pieniä ja keskikokoisia vähähumuksisia 
järviä on koko Suomessa, mutta niiden painopisteet ovat 
Järvi-Suomessa ja Koillismaalla. Niitä esiintyy erityises-
ti harjualueilla, kuten Salpausselkien alueella, sekä kal-
lioylängöillä. Pohjanmaalla ja rannikon läheisyydessä 
ne ovat harvinaisia. Tähän järvityyppiin kuuluvat esi-
merkiksi Karjalohjan Puujärvi, Nurmijärven Sääksjärvi, 
Kangasalan Vesijärvi, Liperin Kuorinka ja Inarin Raha-

järvi. Oheinen esiintymiskartta perustuu vesienhoidon 
vesimuodostumatietokantaan (Vesipuitedirektiivin mu-
kaiset vesimuodostumat 2016). Käytetyssä aineistossa 
luontotyypin järviä on 15  % järvien lukumäärästä ja 
10 % pinta-alasta. Tässä aineistossa alle 50 ha:n järvet 
ovat kuitenkin selvästi aliedustettuina.

Pienet ja keskikokoiset 
vähähumuksiset järvet 
© SYKE 

Uhanalaistumisen syyt: Maa- ja metsätalouden re-
hevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 2), ojitus (Oj 2), 
rantarakentaminen (R 1), kemialliset haittavaikutukset 
(elohopea; Kh 1), vesirakentaminen (Vra 1), säännöstely 
(Vs 1), metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1), rehe-
vöittävä laskeuma (Rl 1).
Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden rehevöittävä ja liet-
tävä kuormitus (Vre 2), ojitus (Oj 2), metsien uudistamis- 
ja hoitotoimet (M 2), ilmastonmuutos (Im 2), rantaraken-
taminen (R 1), vesirakentaminen (Vra 1), säännöstely 
(Vs 1), kemialliset haittavaikutukset (Kh 1), rehevöittävä 
laskeuma (Rl 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominaiset ravinnetasot ovat kohonneet huonoa eko-
logista tilaa vastaavalle tasolle. Korkeat ravinnetasot 
yhdessä kasvukauden korkeiden lämpötilojen kanssa 
aiheuttavat leväkukintoja ja heikentävät happioloja. 
Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi myös, mikäli 
sille ominainen lajisto on määrällisesti voimakkaasti 
vähentynyt ja korvautunut rehevöitymistä ja lietty-
mistä sietävällä lajistolla. Kasviplanktonin kokonais-
biomassat, haitallisten sinilevien prosenttiosuudet ja 
kasviplanktonin trofiaindeksi ovat kohonneet huonoa 
ekologista tilaa vastaavalle tasolle, ja kalasto koostuu 
vallitsevasti särkikaloista.
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Arvioinnin perusteet: Pienet ja keskikokoiset vähä-
humuksiset järvet arvioitiin koko maassa ja Etelä-Suo-
messa silmälläpidettäviksi (NT) bioottisessa laadussa 
viimeisen 50 vuoden aikana tapahtuneiden muutosten 
perusteella (D1). Pohjois-Suomessa ne arvioitiin säily-
väksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, C3, D3, CD3).

Pienten ja keskikokoisten vähähumuksisten järvien 
määrän ei arvioida muuttuneen tai muuttuvan merkittä-
västi 50 vuoden ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä 
millään tarkastelualueella (A1–A3: LC). 

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen koko 
sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kriteerin ra-
ja-arvot kaikilla tarkastelualueilla (B1–B3: LC).

Pienten ja keskikokoisten vähähumuksisten järvien 
abioottisen laadun muutosta 50 vuoden ajanjaksoilla 
arvioitiin kokonaisfosforin aikasarjojen avulla. Koko-
naisfosforin pitoisuuden perusteella luontotyyppi on 
Etelä-Suomessa ja koko maassa säilyvä sekä menneen 50 
vuoden että mennyttä ja tulevaa yhdistävän 50 vuoden 
ajanjakson tarkastelussa (C1 & C2b: LC). Pohjois-Suo-
messa laadun kehitystä ei vastaavilla ajanjaksoilla pys-
tytty arvioimaan (C1 & C2b: DD). Pidemmän aikavälin 
abioottisen laadun tarkastelussa käytettiin vesienhoi-
don ekologisen tilaluokittelun muuttujista kokonais-
fosforin aikasarjojen lisäksi vesistön hydromorfologista 
tilaa. Tarkastelussa näiden muuttujien nykytilaa verrat-
tiin tyyppikohtaiseen vertailutilaan, joka vastaa luon-
nontilaisen kaltaista tilaa. Pitkän aikavälin tarkastelussa 
luontotyyppi arvioitiin abioottisen laadun suhteen koko 
maassa ja osa-alueilla säilyväksi (C3: LC).

Myönteisestä abioottisen laadun arviosta huolimatta 
luontotyypin vedenlaatua on parin viime vuosikymme-
nen ajan heikentänyt vesien ruskettumisilmiö, jonka on 
arvioitu etenkin pohjoisilla alueilla johtuvan pitkälti 
ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneestä sateisuu-
desta, soiden ja metsien vuotuisten hajoamis- ja huuh-
toutumisprosessien muuttumisesta sekä lämpötilan 
noususta, mutta myös maankäytön muutoksista. Myös 
turvemaiden metsätalouskäyttö voi tulevaisuudessa 
lisätä vesien ruskettumista aiheuttavan liuenneen or-
gaanisen hiilen huuhtoutumista (Sarkkola ja Nieminen 
2014). Muistitiedon ja paleolimnologisen tutkimuksen 
mukaan luontotyypin järvet ovat paikoin muuttuneet 
voimakkaasti suo- ja metsäojitusten seurauksena (Vuori 
ja Kuusipuro-Korjonen 2018).

Luontotyypin bioottisen laadun muuttuneisuutta 
lyhyemmällä aikavälillä tarkasteltiin a-klorofyllipi-
toisuuksien perusteella. Pitoisuudet ovat menneen 50 
vuoden aikana kasvaneet hieman Etelä-Suomessa ja 
koko maassa, ja luontotyyppi arvioitiin bioottisen laa-
dun perusteella näillä tarkastelualueilla silmälläpidet-
täväksi (D1: NT, vaihteluväli LC–NT). Pohjois-Suomesta 
aineistoa ei ollut riittävästi arvioinnin tekemiseen (D1: 
DD). Menneisyydestä tulevaan ulottuvalla 50 vuoden 
ajanjaksolla luontotyypin laadun arvioidaan säily-
vän Etelä-Suomessa lähes ennallaan (D2b: LC), mutta 
Pohjois-Suomessa ja koko maassa laadun kehitys jäi 
puutteellisesti tunnetuksi (D2b: DD). Bioottisen laadun 
muutoksia pitkällä aikavälillä arvioitiin hyödyntäen 
vesienhoidon ekologisen tilaluokittelun muuttujista 
a-klorofylliä, kalojen biomassaa ja vesikasvien tyyppi-

lajien suhteellista osuutta vastaavalla periaatteella kuin 
abioottisen laadun tarkastelussa. Verrattuna esiteolli-
seen aikaan luontotyyppi on näiden bioottisten muut-
tujien perusteella koko maassa ja osa-alueilla säilyvä 
(D3: LC). Yhdistettyä abioottista ja bioottista laatua ku-
vaavan vesienhoidon ekologisen tilaluokan perusteella 
luontotyyppi on niin ikään koko maassa ja osa-alueilla 
säilyvä (CD3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Pohjois-Suomessa menetel-
män muutos ja tiedon kasvu.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Luontotyypin järvien 
ruskettumiskehityksen ja vähittäisen rehevöitymisen 
oletetaan edelleen jatkuvan.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin karut kirkasvetiset järvet 
(3110).

V1.02

Suuret vähähumuksiset järvet 
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–VU) D2b –
Etelä-Suomi NT (LC–VU) D2b –
Pohjois-Suomi NT B1a(ii,iii)b –

Inarijärvi, Inari. Kuva: Anssi Teppo 

Luonnehdinta: Suurten vähähumuksisten järvien valu-
ma-alueesta merkittävä osa on kivennäismaata ja har-
jualuetta. Ominaisuuksiltaan suuret vähähumuksiset 
järvet ovat niukkaravinteisia ja kirkasvetisiä. Ne erotel-
laan muista järvityypeistä luontaisesti alhaisen humus-
pitoisuuden, pinta-alan ja keskisyvyyden perusteella. 
Kokonaisfosforipitoisuus on luontaisesti tavallisesti alle 
10 µg/l ja näkösyvyys keskimäärin yli 4 m. Luontainen 
veden väriluku on alle 30 mg Pt/l, pinta-ala yli 40 km2 ja 
keskisyvyys vähintään 3 m. Suurten vähähumuksisten 
järvien sijainti vesireittien keski- tai alaosilla vähentää 
veden humuspitoisuutta. Tyypillistä näille järville on 
pitkä veden viipymä. Laajat, avoimet rantaosuudet ovat 
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usein kivikkoisia ja kalliorannat voivat olla melko ylei-
siä, kuten myös hiekkarannat. 

Botaaniselta järvityypiltään (Maristo 1941) suuret 
vähähumuksiset järvet ovat laajassa mittakaavassa ta-
vallisesti Phragmites-tyypin järviä, mutta eri järven eri 
osissa kasvillisuus voi vaihdella selvästi (Lobelia-tyyp-
pi, Equisetum-Phragmites-tyyppi, jopa Typha-Alis-
ma-tyyppi). Rehevöityneiden lahdelmien vesikasvilli-
suus voi poiketa merkittävästi selkävesien kasvillisuu-
desta. Vesikasvillisuus voi olla niukkaa muun muassa 
avointen rantojen yleisyyden vuoksi. Uposkasvien 
osuus sekä kasvistosta että kasvillisuuden määrästä on 
huomattava. Kelluslehtisiä on varsin vähän. Ilmaversoi-
set ovat yleisiä, mutta niiden peittävyys on tavallisesti 
alhainen.

Järvityypille ominaisia lajeja ovat muun muassa jär-
vikorte (Equisetum fluviatile), ruskoärviä (Myriophyllum 
alterniflorum), ahvenvita (Potamogeton perfoliatus), järvi-
sätkin (Ranunculus schmalhausenii), järviruoko (Phrag-
mites australis), vaalea- ja tummalahnanruoho (Isoëtes 
echinospora ja I. lacustris), vesitatar (Persicaria amphibia), 
Etelä-Suomessa myös nuottaruoho (Lobelia dortmanna), 
äimäruoho (Subularia aquatica), rantaleinikki (Ranuncu-
lus reptans) ja heinävita (Potamogeton gramineus). Yksityis-
kohtaisen kuvauksen tällaisten järvien vesikasvistosta 
ja -kasvillisuudesta saa Mäkirinnan (1978) työstä. Kas-
viplankton koostuu luonnontilaisissa järvissä pääosin 
kolmesta leväryhmästä: kultalevät, nielulevät ja piile-
vät (Lepistö ym. 2003). Sinilevien osuus on vähäinen. 
Kasviplanktonin heinäkuun biomassa on yleensä alle 
0,5 mg/l. 

Vähähumuksisissa järvissä rantavyöhykkeen sel-
kärangattomien yhteisöt vaihtelevat pohjan laadun 
mukaan. Kasvittomilla hiekkarannoilla pohjaeläinyh-
teisöt ovat niukkalajisia. Tähän vaikuttavat sopivien 
habitaattien puute, jään eroosiovaikutus ja orgaanisen 
aineksen vähäisyys. Kasvipeitteisillä ja kivikkoran-
noilla selkärangattomien lajimäärä on korkeampi. Kir-
kasvetisten järvien kivikkorannoille tyypillisiä lajeja 
ovat muun muassa harvasukasmatojen (Oligochaeta), 
polttiaisten (Ceratopogonidae) ja surviaissääskien 
(Chironomidae) ohella kotiloista kehäkotilot (Gyraulus 
spp.), muunnoslimakotilo (Radix balthica/labiata) ja Val-
vata spp., simpukoista pallosimpukat (pallosimpukka 
Sphaerium corneum ja lampipallosimpukka Musculium 
lacustre) ja hernesimpukat (Pisidium spp.), äyriäisistä 
erityisesti vesisiira (Asellus aquaticus), luteista pikku-
malluaiset (Corixidae), päivänkorennoista Caenis-su-
vun lajit (erityisesti pikkusurviainen Caenis horaria), 
järvilaakasurviainen (Kageronia fuscogrisea), hento- 
surviainen (Centropilum luteolum) ja pohjanlaakasurvi-
ainen (Heptagenia dalecarlica), koskikorennoista muun 
muassa Nemoura spp., Diura nanseni ja D. bicaudata, 
vesiperhosista hietapalkoset (Hydroptila spp.), pullo-
palkoset (Oxyethira spp.), leväsarvekkaat (Athripsodes 
spp.), haavirysäkäs (Polycentropus flavomaculatus), louk-
korysäkkäät (Cyrnus spp.), viiksisarvekkaat (Mystaci-
des spp.), petosarvekkaat (Oecetis spp.), kivenkaapija 
(Tinodes waeneri) ja rassisirvikäs (Lepidostoma hirtum) 
sekä kovakuoriaisista muun muassa pikkukuoksanen 
(Oulimnius tuberculatus).

Luontotyypissä esiintyy myös lajistollista vaihtelua 
Etelä- ja Pohjois-Suomen järvillä. Vesiperhosista harmo-
kilvekäs (Molanna angustata) on painottunut Pohjois-Suo-
meen, kun taas Etelä-Suomen lajistossa painottuvat juo-
tikkaista lampijuotikas (Glossiphonia complanata), Helob-
della stagnalis ja Erpobdella octoculata, reliktiäyriäisistä 
okakatka (Pallaseopsis quadrispinosa), päivänkorennoista 
pikkusurviaisen ohella lovipikkusurviainen (Caenis 
luctuosa), vesiperhosista täplätorvirysäkäs (Neureclipsis 
bimaculata), tyrskyseulakas (Hydropsyche contubernalis), 
kovakuoriaisista pikkukuoksasen ohella vaskikuoksa-
nen (Normandia nitens) ja isokuoksanen (Stenelmis canali-
culata) ja kaksisiipisistä Empididae-heimon lajit.

Suurten vähähumuksisten järvien syvänteille tyypil-
lisiä pohjaeläimiä ovat esimerkiksi harvasukasmadot 
Potamothrix/Tubifex spp. ja Spirosperma ferox, hernesim-
pukat sekä surviaissääsket Sergentia coracina, Stictochiro-
nomus rosenschoeldi ja Tanytarsus spp. (Tolonen ym. 2005). 
Perinteisesti tyyppiä kuvastavina on pidetty myös relik-
tiäyriäisiä: valkokatkaa (Monoporeia affinis), okakatkaa, 
jäännemassiaista (Mysis relicta) ja jättikatkaa (Gammara-
canthus lacustris).

Kalasto on yleensä monilajinen. Muikku (Coregonus 
albula) ja siika (Coregonus lavaretus) sekä myös kuore 
(Osmerus eperlanus) ja taimen (Salmo trutta) esiintyvät 
monissa suurehkoissa, niukkaravinteisissa, kirkkais-
sa järvissä (Tammi ym. 2006). Tavallisten lajien lisäk-
si isoimmissa järvissä on myös harjusta (Thymallus 
thymallus), säynettä (Leuciscus idus), järvinahkiaista 
(Lampetra fluviatilis), osassa reliktilajina härkäsimppua 
(Myoxocephalus quadricornis), mutua (Phoxinus phoxinus), 
ja muutamissa syvemmistä myös järvilohta (Salmo salar 
m. sebago) tai nieriää (Salvelinus alpinus). Istutettuna on 
usein ankeriasta (Anguilla anguilla), kuhaa (Sander lu-
cioperca) ja toutainta (Aspius aspius).

Linnustoa luonnehtivat kuikka (Gavia arctica), ka-
lalokki (Larus canus), tukkakoskelo (Mergus serrator), 
isokoskelo (M. merganser), telkkä (Bucephala clangula), 
kalatiira (Sterna hirundo) ja selkälokki (Larus fuscus).
Maantieteellinen vaihtelu: Eliöyhteisöjen monimuo-
toisuus ja kasvillisuuden runsaus sekä lajimäärä vähe-
nevät pohjoista kohti. Pohjalehtiset vesikasvit ovat run-
saampia Etelä-Suomessa. Vesi- ja rantakasvien lajimäärä 
järven eri osissa on Etelä-Suomessa luokkaa 20–50 ja 
Pohjois-Suomessa 10–30 (Leka ym. 2008b).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Suurten vähä-
humuksisten järvien lähiympäristö on tavallisesti tuo-
retta tai kuivahkoa kangasmetsää. Soita ja peltoja on 
suhteellisen vähän. Ranta-alue on usein laaja, kivikko-, 
sora- ja hiekkarannat sekä rantapalteet voivat olla melko 
runsaita, toisinaan tavataan eroosiotörmiä. Savirantoja 
on vähän ja ne rajoittuvat suojaisiin paikkoihin. Avoi-
milla rannoilla kasvillisuus on niukkaa, mutta suojai-
silla rannoilla voi olla runsaita ruovikoita, saraikkoja ja 
rantapensaikkoja. Lasku- ja tulouomat ovat tyypillisesti 
suuria ja keskisuuria havumetsävyöhykkeen jokia.
Esiintyminen: Suuret vähähumuksiset järvet ovat kes-
kittyneet Järvi-Suomeen. Niitä on myös Lounaismaan 
pohjoisosassa, Koillismaalla ja Metsä-Lapissa. Suurten 
vähähumuksisten järvien pinta-ala on noin 9 000 km2, 
mikä on noin kolmannes tyypiteltyjen vesimuodostu-
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mien pinta-alasta. Oheinen esiintymiskartta perustuu 
vesienhoidon vesimuodostumatietokantaan (Vesipuite- 
direktiivin mukaiset vesimuodostumat 2016). Tähän jär-
vityyppiin kuuluvat muun muassa Päijänteen eteläosa, 
suuret osat Saimaan selkävesiä, Puula, Roine, Kukkia, 
Konnevesi, Kuolimo, Karjalan Pyhäjärvi, Höytiäinen, 
Viinijärven länsiosa, Ala- ja Yli-Kitka sekä Inarijärvi.

© SYKE 

Suuret vähähumuksiset järvet

Uhanalaistumisen syyt: Maa- ja metsätalouden sekä 
asutuksen ja teollisuuden rehevöittävä ja liettävä kuor-
mitus (Vre 2), säännöstely (Vs 2), vesirakentaminen (Vra 
1), rantarakentaminen (R 1), kemialliset haittavaikutuk-
set (Kh 1), ojitus (Oj 1), rehevöittävä laskeuma (Rl 1).
Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden ravinnekuormitus 
(Vre 2), säännöstely (Vs 2), vesirakentaminen (Vra 1), ke-
mialliset haittavaikutukset (Kh 1), rantarakentaminen 
(R 1), ilmastonmuutos (Im 1), rehevöittävä laskeuma (Rl 
1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominaiset ravinnetasot ovat kohonneet huonoa eko-
logista tilaa vastaavalle tasolle. Korkeat ravinnetasot 
yhdessä kasvukauden korkeiden lämpötilojen kanssa 
aiheuttavat leväkukintoja ja heikentävät happioloja. 
Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi myös, mikäli 
sille ominainen lajisto on määrällisesti voimakkaasti 
vähentynyt ja korvautunut rehevöitymistä ja/tai hyd-
romorfologisia muutoksia sietävällä lajistolla. Rehevöi-
tymisestä johtuvassa romahtamisessa kasviplanktonin 
kokonaisbiomassat, haitallisten sinilevien prosent-
tiosuudet ja kasviplanktonin trofiaindeksi ovat kohon-
neet huonoa ekologista tilaa vastaavalle tasolle.

Arvioinnin perusteet: Suuret vähähumuksiset jär-
vet arvioitiin koko maassa ja Etelä-Suomessa silmäl-
läpidettäviksi (NT) menneestä tulevaan ulottuvan 
50 vuoden ajanjaksolla tapahtuvan bioottisen laadun 
muutoksen perusteella (D2b). Pohjois-Suomessa luon-
totyyppi arvioitiin silmälläpidettäväksi (NT) levinnei-
syysalueen pienen koon ja luontotyypin taantumisen 
vuoksi (B1).

Suurten vähähumuksisten järvien määrän ei arvioi-
da muuttuneen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden 
ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä millään tarkas-
telualueella (A1–A3: LC).

Luontotyypin levinneisyys painottuu Etelä- ja Kes-
ki-Suomeen, mutta myös Pohjois-Suomessa, Koillis-
maalla ja Metsä-Lapissa, on muutama suuri vähähu-
muksinen järvi. Levinneisyys- ja esiintymisalueiden 
koon sekä esiintymispaikkojen määrän perusteella 
suuret vähähumuksiset järvet on Etelä-Suomessa ja 
koko maassa säilyvä luontotyyppi (B1–B3: LC). Myös 
Pohjois-Suomessa luontotyyppi on esiintymisruutujen 
ja -paikkojen määrän perusteella säilyvä (B2 & B3: LC), 
mutta luontotyypin levinneisyysalue, noin 31 100 km2, 
on osa-alueella suppea. Lisäksi ilmastonmuutoksen ja 
vieraslajien katsotaan jo aiheuttaneen jonkin verran 
luontotyypin taantumista ja aiheuttavan sitä myös tu-
levaisuudessa. Esimerkiksi Inarijärven hydrologisessa 
seurannassa on havaittu sekä pintaveden että koko 
vesipatsaan keskilämpötilan nousseen ja selkävesien 
avovesikauden pidentyneen 1960-luvulta alkaneella 
tarkastelujaksolla. Vieraslajeista Koillismaan suurilla 
vähähumuksisilla järvillä kasvaa aggressiivisesti leviä-
vää vieraslajivesikasvia, kanadanvesiruttoa (Elodea ca-
nadensis). Osassa järvistä kanadanvesirutto muodostaa 
massakasvustoja, ja lajin arvioidaan edelleen leviävän 
näissä järvissä. Vesirutolle ovat kuitenkin tyypillisiä 
sykliset runsaudenvaihtelut, joten massakasvustot ei-
vät välttämättä ole pysyviä. Laji ei myöskään toden-
näköisesti uhkaa pohjoisimman Lapin suuria vähähu-
muksisia järviä. B1-kriteerin alaehtojen katsottiin lähes 
täyttyvän (B1a(ii,iii)b), joten luontotyyppi arvioitiin 
suppean levinneisyysalueen ja taantumisen perusteella 
Pohjois-Suomessa silmälläpidettäväksi (NT).

Suurten vähähumuksisten järvien abioottisen laadun 
muutosta tarkasteltiin hyödyntäen kokonaisfosforin ai-
kasarjoja 50 vuoden ajanjaksoilla ja vesienhoidon ekolo-
gisen tilaluokittelun muuttujista kokonaisfosforia ja ve-
sistön hydromorfologista tilaa pidemmällä aikavälillä. 
Muuttujien perusteella luontotyyppi on koko maassa ja 
osa-alueilla säilyvä niin menneen 50 vuoden, mennyttä 
ja tulevaa yhdistävän 50 vuoden ajanjakson kuin esi-
teolliseen aikaan tehdyn vertailun osalta (C1–C3: LC).

Luontotyypin bioottisen laadun muuttuneisuutta 
lyhyemmällä aikavälillä tarkasteltiin a-klorofyllipitoi-
suuden perusteella. Suurten vähähumuksisten järvien 
klorofyllipitoisuudet ovat kasvaneet siinä määrin, että 
luontotyyppi arvioitiin laatumuutosten perusteella sil-
mälläpidettäväksi mennyttä ja tulevaa sisältävällä 50 
vuoden ajanjaksolla Etelä-Suomessa ja koko maassa (D2b: 
NT, vaihteluväli LC–VU). Menneen 50 vuoden laatumuu-
tosten perusteella luontotyyppi arvioitiin säilyväksi (D1: 
LC) koko maassa ja osa-aluella. Tulevaisuuteen ulottuva 
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Sisävedet ja rannat

arvio jäi Pohjois-Suomessa puutteellisesti tunnetuksi 
(D2b: DD). Bioottisen laadun muutoksia pitkällä aika-
välillä arvioitiin hyödyntäen vesienhoidon ekologisen 
tilaluokittelun muuttujista a-klorofylliä, vesikasvien 
tyyppilajien suhteellista osuutta, syvännepohjaeläin- 
indeksiä ja kalojen biomassaa vastaavalla periaatteel-
la kuin abioottisen laadun tarkastelussa. Tarkastelussa 
näiden muuttujien nykytilaa verrattiin tyyppikohtaiseen 
vertailutilaan, joka vastaa luonnontilaisen kaltaista tilaa. 
Esiteolliselta ajalta tapahtuneen bioottisen laatumuu-
toksen perusteella luontotyyppi on Etelä-Suomessa ja 
koko maassa säilyvä (D3: LC), mutta Pohjois-Suomessa 
muutosta ei pystytty arvioimaan (D3: DD). Yhdistettyä 
abioottista ja bioottista laatua kuvaavan vesienhoidon 
ekologisen tilaluokan perusteella luontotyyppi arvioitiin 
koko maassa ja osa-alueilla säilyväksi (CD3: LC).

Yleinen vedenlaadun kehitys viime vuosikymmenil-
lä osoittaa vesien ravinnepitoisuuden laskua, ja erityi-
sesti isojen pistekuormittajien päästöt ovat vähentyneet. 
Vesien tilassa on kuitenkin havaittavissa yleistä lievää 
heikkenemistä, esimerkiksi vesien ruskettumista. Il-
miön on arvioitu etenkin pohjoisilla alueilla johtuvan 
pitkälti ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneestä satei-
suudesta, soiden ja metsien talviaikaisen happitilanteen 
muuttumisesta sekä lämpötilan noususta, mutta myös 
maankäytön muutoksista. Turvemaiden metsätalous-
käyttö voi tulevaisuudessa lisätä vesien ruskenemista 
aiheuttavan liuenneen orgaanisen hiilen huuhtoutumis-
ta (Sarkkola ja Nieminen 2014). Sekä paleolimnologinen 
tutkimus että ranta-asukkaiden muistitieto viittaavat 
kohtalaisen selvään väriarvojen kasvuun ja näkösyvyy-
den alenemiseen 2000-luvulle tultaessa (Vuori ja Kuusi-
puro-Korjonen 2018).
Luokkamuutoksen syyt: Pohjois-Suomessa menetel-
män muutos ja tiedon kasvu.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Luontotyypin järvien 
ruskettumiskehityksen ja vähittäisen rehevöitymisen 
oletetaan edelleen jatkuvan.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin karut kirkasvetiset järvet 
(3110).
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin reittivedet.

V1.03

Matalat vähähumuksiset järvet 
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–VU) D3 –
Etelä-Suomi NT (NT–VU) D1, D3 –
Pohjois-Suomi LC –

Luonnehdinta: Matalat vähähumuksiset järvet ovat 
yleispiirteiltään muiden vähähumuksisten järvien kal-
taisia. Ne erotellaan muista niukka- ja keskiravinteisista 
järvityypeistä luontaisen humuspitoisuuden ja keskisy-
vyyden perusteella. Matalien vähähumuksisten järvien 
luontainen veden väriluku on alle 30 mg Pt/l, keskisyvyys 
on alle 3 m ja kesäkerrostuneisuus lyhytaikaista. Tyypin 
järvien koko vaihtelee 0,1 km2:stä (LuTU-järven koon ala-

raja) 18 km2:iin. Keskimääräinen koko on kuitenkin pieni, 
noin 0,8 km2. Vesi on niukkaravinteista ja kirkasta. Ve-
den puskurikyky on yleensä heikko, joten etenkin pienet 
latvajärvet ovat voineet happamoitua. Huomattava osa 
vesimassasta ja pohjasta voi jäätyä talvisin. Pohjavesivai-
kutteisuus on näille järville luonteenomaista.

Botaaniselta järvityypiltään (Maristo 1941) matalat 
vähähumuksiset järvet ovat tavallisesti Lobelia-tyypin 
tai Equisetum-Phragmites-tyypin järviä. Vesi- ja ranta-
kasvilajisto on samantyyppinen kuin muissa vähähu-
muksisissa järvissä. Uposkasvillisuuden osuus suhtees-
sa muuhun vesi- ja rantakasvillisuuteen on sen sijaan 
suurempi. Mataluuden ja kirkkaan veden ansiosta jär-
vien valaistusolot ovat hyvät, joten uposkasvillisuutta, 
sammalia ja muuta vesikasvillisuutta esiintyy laajasti 
suhteessa koko järven pinta-alaan.

Yleisiä vesi- ja rantakasveja ovat tummalahnanruoho 
(Isoëtes lacustris), isoulpukka (Nuphar lutea), nuottaruoho 
(Lobelia dortmanna), järviruoko (Phragmites australis), 
ruskoärviä (Myriophyllum alterniflorum), rantaleinikki 
(Ranunculus reptans), järvikorte (Equisetum fluviatile), tert-
tualpi (Lysimachia thyrsiflora), jouhisara (Carex lasiocarpa) 
ja pohjanlumme (Nymphaea candida).

Matalissa vähähumuksisissa järvissä rantavyöhyk-
keen selkärangattomien yhteisöt ovat samankaltaisia 
kuin pienissä ja keskikokoisissa vähähumuksisissa jär-
vissä. Näiden järvien kivikkorannoille tyypillisiä lajeja 
ovat muun muassa harvasukasmatojen (Oligochaeta), 
polttiaisten (Ceratopogonidae) ja surviaissääskien (Chi-
ronomidae) ohella juotikkaista Helobdella stagnalis ja Er-
pobdella octoculata, kotiloista kehäkotilot (Gyraulus spp.), 
muunnoslimakotilo (Radix balthica/labiata), simpukoista 
hernesimpukat (Pisidium spp.) ja pallosimpukka (Spha-
erium corneum), äyriäisistä erityisesti vesisiira (Asellus 
aquaticus), luteista pikkumalluaiset (Corixidae), suden-
korennoista muun muassa tytönkorennot (Coenagrioni-
dae), päivänkorennoista pikkusurviainen (Caenis horaria), 
lovipikkusurviainen (C. luctuosa), järvilaakasurviainen 
(Kageronia fuscogrisea), isosurviainen (Ephemera vulgata) ja 
monet Leptophlebiidae-päivänkorentoheimon lajit, vesi-
perhosista hietapalkoset (Hydroptila spp.), leväsarvekkaat 
(Athripsodes spp.), haavirysäkäs (Polycentropus flavoma-
culatus), loukkorysäkkäät (koijurysäkäs Cyrnus trima-
culatus ja karirysäkäs C. flavidus), kivenkaapija (Tinodes 
waeneri), mertasirvikäs (Ecnomus tenellus), rassisirvikäs 
(Lepidostoma hirtum), mujukilvekäs (Molannodes tinctus) ja 
viiksisarvekkaat (Mystacides spp.) sekä kovakuoriaisista 
muun muassa pikkukuoksanen (Oulimnius tuberculatus) 
ja kirjosukeltaja (Platambus maculatus).

Mahdollisten syvännealueiden pohjaeläimistö 
muodostuu harvasukasmadoista (Oligochaeta), kuten 
Potamothrix hammoniensis ja Spirosperma ferox, survi-
aissääskien (Chironomidae) toukista, kuten Zalutschia 
zalutschicola, Procladius spp. ja Tanytarsus spp., sekä her-
nesimpukoista (Pisidium spp.).

Tyypillisiä kalalajeja ovat muun muassa hauki (Esox 
lucius) ja ahven (Perca fluviatilis). Ahvenpopulaatiot voi-
vat olla kääpiöityneitä, jolloin kalojen koko on pieni. 
Särkikalojakin voi olla melko runsaasti. 

Linnusto on niukkaa, luonteenomaisia lajeja ovat esi-
merkiksi sinisorsa (Anas platyrhynchos), telkkä (Bucephala 
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clangula), tavi (Anas crecca), haapana (Mareca penelope) ja 
kalalokki (Larus canus).
Maantieteellinen vaihtelu: Eliöyhteisöjen monimuo-
toisuus, kasvillisuuden runsaus ja lajimäärä vähenevät 
pohjoista kohti.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Matalien vä-
hähumuksisten järvien ympäristö on tavallisesti kui-
vahkoa tai tuoretta kangasmetsää ja puustoista suota. 
Ranta-alue on vaihtelevan kokoinen, usein laaja. So-
ra- ja hiekkarantoja voi olla melko runsaasti, savi- ja 
liejurannat ovat harvinaisia. Rantapalteita voi esiintyä. 
Ruovikot, saraikot ja rantapensastot yleensä niukkoja. 
Lasku- ja tulouomat ovat tyypillisesti pieniä ja keski-
suuria havumetsävyöhykkeen jokia.
Esiintyminen: Matalat vähähumuksiset järvet ovat 
keskittyneet Järvi-Suomeen ja Metsä-Lappiin. Ohei-
nen esiintymiskartta perustuu vesienhoidon vesimuo-
dostumatietokantaan (Vesipuitedirektiivin mukaiset 
vesimuodostumat 2016). Käytetyssä aineistossa luon-
totyypin järviä on 6  % järvien lukumäärästä ja 1,4  % 
pinta-alasta. Tässä aineistossa alle 50 ha:n järvet ovat 
kuitenkin selvästi aliedustettuina.

Esimerkkejä matalista vähähumuksisista järvistä 
ovat Iso Rovijärvi, Torasjärvi ja Luirojärvi Lapissa, To-
rankijärvi ja Ollilanjärvi Kuusamossa, Pieni-Onkamo 
ja Sääperi Pohjois-Karjalassa, Pyhitty Etelä-Savossa ja 
Holma-Saarijärvi Uudellamaalla.
Uhanalaistumisen syyt: Maa- ja metsätalouden, turve-
tuotannon sekä asutuksen ja teollisuuden rehevöittävä 
ja liettävä kuormitus (Vre 2), metsien uudistamis- ja hoi-
totoimet (M 1), ojitus (Oj 1), rantarakentaminen (R 1), 
vesirakentaminen (Vra 1), kemialliset haittavaikutukset 
(Kh 1), rehevöittävä laskeuma (Rl 1).
Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden rehevöittävä ja liet-
tävä kuormitus (Vre 2), ilmastonmuutos (Im 2), ojitus  
(Oj 1), rantarakentaminen (R 1), vesirakentaminen (Vra 1),  
rehevöittävä laskeuma (Rl 1), metsien uudistamis- ja 
hoitotoimet (M 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominaiset ravinnetasot ovat kohonneet huonoa eko-
logista tilaa vastaavalle tasolle. Korkeat ravinnetasot 
yhdessä kasvukauden korkeiden lämpötilojen kanssa 
aiheuttavat leväkukintoja ja heikentävät happioloja. 
Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi myös, mikäli 
sille ominainen lajisto on määrällisesti voimakkaasti 
vähentynyt ja korvautunut rehevöitymistä ja lietty-
mistä sietävällä lajistolla. Rehevöitymisestä johtuvassa 
romahtamisessa kasviplanktonin kokonaisbiomassat, 
haitallisten sinilevien prosenttiosuudet ja kasviplank-
tonin trofiaindeksi ovat kohonneet huonoa tilaa vas-
taavalle tasolle ja pääosan kalakannasta muodostavat 
särkikalat.
Arvioinnin perusteet: Matalat vähähumuksiset järvet 
arvioitiin silmälläpidettäviksi (NT) koko maassa pit-
källä aikavälillä tapahtuneen bioottisen laadun muu-
toksen perusteella (D3) sekä Etelä-Suomessa viimeisen 
50 vuoden ja pitkällä aikavälillä tapahtuneen bioottisen 
laadun muutoksen perusteella (D1 & D3). Pohjois-Suo-
messa matalat vähähumuksiset järvet on säilyvä (LC) 
luontotyyppi (A1–A3, B1–B3, C3, D3, CD3).

Matalien vähähumuksisten järvien määrän ei arvioi-
da muuttuneen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden 
ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä millään tarkas-
telualueella (A1–A3: LC). Luontotyypin levinneisyys- ja 
esiintymisalueen koko sekä esiintymispaikkojen määrä 
ylittävät B-kriteerin raja-arvot kaikilla tarkastelualueilla 
(B1–B3: LC).

Matalien vähähumuksisten järvien abioottisen laa-
dun muutosta tarkasteltiin hyödyntäen kokonaisfosfo-
rin aikasarjoja 50 vuoden ajanjaksoilla sekä vesienhoi-
don ekologisen tilaluokittelun muuttujista kokonaisfos-
foria ja vesistön hydromorfologista tilaa pidemmällä 
aikavälillä. Pidemmän aikavälin tarkastelussa muuttuji-
en nykytilaa verrattiin tyyppikohtaiseen vertailutilaan, 
joka vastaa luonnontilaisen kaltaista tilaa. Muuttujien 
menneen 50 vuoden kehityksen perusteella luontotyyp-
pi arvioitiin Etelä-Suomessa ja koko maassa säilyväksi 
(C1: LC). Pohjois-Suomessa arviota ei niukan aineis-
ton vuoksi pystytty tekemään (C1:DD). Esiteolliseen 
aikaan tehdyn vertailun perusteella luontotyyppi on 
koko maassa ja osa-alueilla säilyvä (C3: LC). Abiootti-
sen laadun kehitystä ei pystytty arvioimaan mennyttä 
ja tulevaa yhdistävälle 50 vuoden ajanjaksolle millään 
tarkastelualueella (C2b: DD).

Myönteisestä abioottisen laadun arviosta huolimatta 
luontotyypin vedenlaatua on viime vuosikymmeninä 
yleisesti heikentänyt vesien ruskeneminen, jonka on 
arvioitu etenkin pohjoisilla alueilla johtuvan pitkälti il-
mastonmuutoksen myötä lisääntyneestä sateisuudesta, 
soiden ja metsien talviaikaisesta happitilanteen muut-
tumisesta sekä lämpötilan noususta, mutta myös maan-
käytön muutoksista. Turvemaiden metsätalouskäytön 
on arvioitu tulevaisuudessa myös voivan lisätä vesien 

Matalat vähähumuksiset järvet

© SYKE 



199Suomen ympäristö  5 | 2018  Osa 2

Sisävedet ja rannat

ruskettumista aiheuttavan liuenneen orgaanisen hii-
len huuhtoutumista (Sarkkola ja Nieminen 2014). Myös 
turvemaiden metsä- ja suo-ojitukset ovat muistitiedon 
mukaan muuttaneet voimakkaasti matalien vähähu-
muksisten järvien tilaa 1950-luvulta lähtien (Vuori ja 
Kuusipuro-Korjonen 2018).

Luontotyypin bioottisen laadun muuttuneisuutta 
lyhyemmällä aikavälillä tarkasteltiin a-klorofyllipi-
toisuuden perusteella. A-klorofyllin pitoisuudet ovat 
kasvaneet viimeisen 50 vuoden aikana Etelä-Suomes-
sa, ja luontotyyppi on tämän perusteella silmälläpi-
dettävä (D1: NT). Pohjois-Suomesta aineistoa on vain 
niukasti, joten matalat vähähumuksiset järvet arvioi-
tiin menneen 50 vuoden laatumuutosten osalta sekä 
Pohjois-Suomessa että koko maassa puutteellisesti 
tunnetuiksi (D1: DD). Mennyttä ja tulevaa yhdistävällä 
50 vuoden ajanjaksolla bioottisen laadun kehitystä ei 
pystytty arvioimaan millään tarkastelualueella (D2b: 
DD). Pidemmän aikavälin bioottisen laadun muutosta 
arvioitiin hyödyntäen vesienhoidon ekologisen tilaluo-
kittelun muuttujista a-klorofylliä, kalojen biomassaa ja 
vesikasvien tyyppilajien suhteellista osuutta vastaa-
valla periaatteella kuin abioottisen laadun tarkaste-
lussa. Esiteolliselta ajalta tapahtuneen laatumuutoksen 
perusteella luontotyyppi arvioitiin Etelä-Suomessa ja 
koko maassa silmälläpidettäväksi (D3: NT, vaihteluväli 
LC–VU) huomioiden muuttujien pienet kattavuudet. 
Vaihteluväli kuvaa eri muuttujien välistä vaihtelua. 
Pohjois-Suomesta riittävä aineisto oli vain a-klorofylli-
muuttujalla, jonka perusteella luontotyyppi on säilyvä 
(D3: LC).

Yhdistettyä abioottista ja bioottista laatua kuvaavan 
vesienhoidon ekologisen tilaluokan perusteella matalat 
vähähumuksiset järvet on koko maassa ja osa-alueilla 
säilyvä luontotyyppi (CD3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Etelä-Suomessa menetelmän 
muutos ja tiedon kasvu.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Luontotyypin järvien 
ruskettumiskehityksen ja vähittäisen rehevöitymisen 
oletetaan edelleen jatkuvan.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin karut kirkasvetiset järvet 
(3110).

V1.04

Pienet humusjärvet 
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT D1 =
Etelä-Suomi NT D1 =
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Pienet humusjärvet sijaitsevat moree-
ni- tai turvemailla, usein vesistöjen latvaosissa. Ne 
erotellaan muista niukka- ja keskiravinteisista järvi-
tyypeistä luontaisen humuspitoisuuden, pinta-alan ja 
keskisyvyyden perusteella. Luontainen veden väriluku 
on 30–90 mg Pt/l ja pinta-ala 0,1–5 km2. Keskisyvyys 
on vähintään 3  m, mikä erottaa pienet humusjärvet 
matalista humusjärvistä. Pienten humusjärvien vesi 

kerrostuu kesällä, kun matalissa humusjärvissä vesi ei 
tavallisesti kerrostu tai kerrostuneisuus on vaillinaista 
rajoittuen esimerkiksi pienialaisiin syvänteisiin. Pienten 
humusjärvien vesi on kohtalaisen ruskeaa, mutta näkö-
syvyys on kuitenkin luokkaa 1,5–3,5 m. Veden ravinne-
taso on luontaisesti alhainen (kokonaisfosforipitoisuus 
alle 20 µg/l), ja vesi on hieman hapanta. Pienialaisissa 
syvänteissä happitilanne saattaa olla jo luontaisesti 
heikko kerrostuneisuuskausien aikana.

Botaaniselta järvityypiltään (Maristo 1941) pienet hu-
musjärvet ovat tavallisesti Equisetum- ja Equisetum- 
Phragmites-tyypin järviä ja harvemmin Lobelia- tai 
niukkaravinteisia elodeidi-tyypin järviä. Upos- ja poh-
jalehtisten vesikasvien suhteellinen osuus kasvillisuu-
desta on noin kolmanneksen luokkaa. Valtaosan kas-
villisuudesta muodostavat kelluslehtiset, ilmaversoiset 
ja rantakasvit. Yleisiä lajeja ovat järvikorte (Equisetum 
fluviatile), pullosara (Carex rostrata), jouhisara (C. lasiocar-
pa), kurjenjalka (Comarum palustre), terttualpi (Lysimachia 
thyrsiflora), järviruoko (Phragmites australis), ahvenvita 
(Potamogeton perfoliatus) ja rantaleinikki (Ranunculus rep- 
tans). Kasviplanktonissa piilevien osuus on verrattain 
suuri. Luonnontilaisissa järvissä kasviplanktonin mää-
rä on alhainen (noin 0,3 mg/l). Piilevien ja kultalevien 
osuus on myös verrattain suuri.

Pienten humusjärvien ranta-alueiden pohjaeläimistö 
on samankaltainen kuin keskikokoisilla humusjärvillä. 
Kivikkorannoille tyypillisiä vesiselkärangattomia ovat 
harvasukasmatojen (Oligochaeta), polttiaisten (Cerato-
pogonidae) ja surviaissääskien (Chironomidae) lisäk-
si vesisiira (Asellus aquaticus), juotikkaista Helobdella  
stagnalis ja lampijuotikas (Glossiphonia complanata), ko-
tiloista kehäkotilot (Gyraulus spp.) ja muunnoslimako-
tilo (Radix balthica/labiata), simpukoista hernesimpu-
kat (Pisidium spp.), sudenkorennoista tytönkorennot  
(Coenagrionidae), ukonkorennot (Aeshnidae) ja kiilto-
korennot (Corduliidae), päivänkorennoista Leptophle-
biidae-ryhmän lajit, isosurviainen (Ephemera vulgata), 
pikkusurviainen (Caenis horaria), lovipikkusurviainen 
(C. luctuosa), järvilaakasurviainen (Kageronia fuscogrisea)  
ja Centroptilum luteolum, koskikorennoista Nemoura  
spp., vesiperhosista haavirysäkäs (Polycentropus  
flavomaculatus), kivenkaapija (Tinodes waeneri), merta-
sirvikäs (Ecnomus tenellus), putkisirvikkäät (Limnephi-
lidae), loukkorysäkkäät (Cyrnus spp.), viiksisarvekkaat 
(Mystacides spp.), petosarvekkaat (Oecetis spp.), hietapal-
koset (Hydroptila spp.) ja rassisirvikäs (Lepidostoma hirtum)  
sekä kovakuoriaisista pikkukuoksanen (Oulimnius  
tuberculatus).

Syvänteiden tyypillisiä pohjaeläimiä ovat esimerkik-
si hernesimpukat sekä surviaissääsket Procladius spp. 
ja Zalutschia zalutschicola (Tolonen ym. 2005). Alhaisissa 
happiolosuhteissa myös Chaoborus flavicans voi olla sy-
vännealueilla yleinen. 

Kalastossa esiintyy yleensä niin sanottuja yleislajeja, 
kuten ahventa (Perca fluviatilis), haukea (Esox lucius) ja 
särkeä (Rutilus rutilus). 

Linnustoa luonnehtivat kuikka (Gavia arctica), si-
nisorsa (Anas platyrhynchos), tavi (Anas crecca), telkkä 
(Bucephala clangula), tukkakoskelo (Mergus serrator) ja 
kalalokki (Larus canus).



200  Suomen ympäristö  5 | 2018  Osa 2

Maantieteellinen vaihtelu: Eliöyhteisöjen monimuo-
toisuus ja kasvillisuuden runsaus vähenevät pohjois-
ta kohti. Toisaalta järvien välillä voi olla selviä eroja 
jo pienelläkin maantieteellisellä alueella. Vesi- ja ran-
takasvien lajimäärä on Etelä-Suomessa luokkaa 20–40 
ja Pohjois-Suomessa 10–30 (Leka ym. 2008b). Sarojen 
(Carex spp.) osuus rantakasvillisuudesta on suurempi 
Pohjois-Suomessa kuin Etelä-Suomessa. Luontotyyppi 
on ekologisesti laaja-alainen (humuspitoisuus, veden 
väri), joten alueellinen vaihtelu voi olla suurta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Pienten hu-
musjärvien ympäristö on tavallisesti tuoretta tai kui-
vahkoa kangasmetsää ja puustoista suota. Rantavyö-
hyke on usein melko kapea ja sekalajitteiset rannat 
ovat yleisiä, muita rantatyyppejä ja kasvillisuusranto-
ja esiintyy vaihtelevassa määrin. Lasku- ja tulouomat 
ovat tyypillisesti pieniä havumetsävyöhykkeen puroja 
tai pieniä jokia. Latvajärviin laskevat uomat voivat olla 
havumetsävyöhykkeen kangasmaiden tai turvemai-
den puroja.
Esiintyminen: Pieniä humusjärviä on koko Suomessa, 
mutta niiden esiintymisen painopiste on Järvi-Suomes-
sa, Pohjois-Karjalan–Kainuun alueella ja Koillismaalla. 
Rannikon läheisyydessä ne ovat melko harvinaisia. 
Oheinen esiintymiskartta perustuu vesienhoidon ve-
simuodostumatietokantaan (Vesipuitedirektiivin mu-
kaiset vesimuodostumat 2016). Käytetyssä aineistossa 
luontotyypin järviä on 15 % järvien lukumäärästä ja 4 % 
pinta-alasta. Tässä aineistossa alle 50 ha:n järvet ovat 
kuitenkin selvästi aliedustettuina.

Pienet humusjärvet

© SYKE 
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Uhanalaistumisen syyt: Maa- ja metsätalouden sekä  
turvetuotannon rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 2),  
ojitus (Oj 2), vesirakentaminen (Vra 1), rantarakentami-
nen (R 1), kemialliset haittavaikutukset (Kh 1), metsien 
uudistamis- ja hoitotoimet (M 1).
Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotan-
non rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 2), ojitus (Oj 2),  
vesirakentaminen (Vra 1), rantarakentaminen (R 1), il-
mastonmuutos (Im 1), metsien uudistamis- ja hoitotoi-
met (M 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille omi-
naiset ravinnetasot ovat kohonneet huonoa ekologista 
tilaa vastaavalle tasolle. Korkeat ravinnetasot yhdessä 
kasvukauden korkeiden lämpötilojen kanssa aiheuttavat 
leväkukintoja ja heikentävät happioloja. Luontotyyppi 
katsotaan romahtaneeksi myös, mikäli sille ominainen 
lajisto on määrällisesti voimakkaasti vähentynyt ja kor-
vautunut rehevöitymistä ja liettymistä sietävällä lajistol-
la. Rehevöitymisestä johtuvassa romahtamisessa kas-
viplanktonin kokonaisbiomassat, haitallisten sinilevien 
prosenttiosuudet ja kasviplanktonin trofiaindeksi ovat 
kohonneet huonoa ekologista tilaa vastaavalle tasolle ja 
pääosan kalakannasta muodostavat särkikalat.
Arvioinnin perusteet: Pienet humusjärvet arvioitiin 
koko maassa ja Etelä-Suomessa silmälläpidettäviksi 
(NT) bioottisessa laadussa viimeisen 50 vuoden aikana 
tapahtuneiden muutosten (D1) vuoksi. Pohjois-Suomes-
sa pienet humusjärvet arvioitiin säilyväksi (LC) luonto-
tyypiksi (A1–A3, B1–B3, C3, D3, CD3).

Pienten humusjärvien määrän ei arvioida muuttu-
neen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjaksol-
la tai pidemmällä aikavälillä millään tarkastelualueella 
(A1–A3: LC).

Luontotyyppi on yleinen koko maassa Pohjois-Lappia 
lukuun ottamatta, ja sen levinneisyys- ja esiintymisalu-
een koko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kri-
teerin raja-arvot koko maassa ja osa-alueilla (B1–B3: LC).

Pienten humusjärvien abioottisen laadun muutosta 
50 vuoden ajanjaksoilla arvioitiin kokonaisfosforin ai-
kasarjojen avulla. Kokonaisfosforin pitoisuus on hieman 
laskenut pienillä humusjärvillä Etelä-Suomessa 1980-lu-
vulta lähtien. Luontotyyppi on tämän perusteella sekä 
menneen 50 vuoden että mennyttä ja tulevaa yhdistä-
vän 50 vuoden ajanjakson osalta Etelä-Suomessa ja koko 
maassa säilyvä (C1 & C2b: LC), mutta Pohjois-Suomessa 
puutteellisesti tunnettu (C1 & C2b: DD). Pidemmän ajan 
abioottisen laadun tarkastelussa käytettiin vesienhoi-
don ekologisen tilaluokittelun muuttujista kokonais-
fosforin aikasarjojen lisäksi vesistön hydromorfologis-
ta tilaa. Tarkastelussa muuttujien nykytilaa verrattiin 
tyyppikohtaiseen vertailutilaan, joka vastaa luonnon-
tilaisen kaltaista tilaa. Esiteolliseen aikaan verrattuna 
kokonaisfosforin pitoisuus ei ole kohonnut millään tar-
kastelualueella ja hydromorfologinen muuttuneisuus on 
pienillä humusjärvillä vähäistä (C3: LC).

Luontotyypin bioottista laatua kuvaavan a-klorofyl-
lin pitoisuudet ovat menneen 50 vuoden aikana kohon-
neet, minkä perusteella pienet humusjärvet arvioitiin 
koko maassa ja Etelä-Suomessa silmälläpidettäviksi (D1: 
NT). Pohjois-Suomesta aineistoa ei ollut riittävästi arvi-

ointia varten (D1: DD). Menneisyydestä tulevaan ulottu-
van 50 vuoden aikajakson laatumuutoksia ei myöskään 
pystytty arvioimaan millään tarkastelualueella (D2b: 
DD). Pitkällä aikavälillä tapahtuvia bioottisen laadun 
muutoksia arvioitiin hyödyntäen vesienhoidon eko-
logisen tilaluokittelun muuttujista a-klorofylliä, kalo-
jen biomassaa ja vesikasvien tyyppilajien suhteellista 
osuutta vastaavalla periaatteella kuin abioottisen laa-
dun tarkastelussa. Luontotyyppi arvioitiin esiteolliselta 
ajalta tapahtuneiden laatumuutosten osalta koko maas-
sa ja osa-alueilla säilyväksi (D3: LC). Myös yhdistettyä 
abioottista ja bioottista laatua kuvaavan vesienhoidon 
ekologisen tilaluokan perusteella luontotyyppi on koko 
maassa ja osa-alueilla säilyvä (CD3: LC).

Kansalaisten muistitiedon mukaan lukuisat pienet 
humusjärvet ovat muuttuneet hyvin voimakkaasti 
1950-luvulta lähtien etenkin metsä- ja suo-ojitusten 
liettävän ja rehevöittävän kuormituksen seurauksena 
(Vuori ja Kuusipuro-Korjonen 2018). Muutos on johtanut 
voimakkaaseen umpeenkasvuun, rantojen liettymiseen 
ja vesitilavuuden alenemiseen.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy pää-
osin luontodirektiivin luontotyyppiin humuspitoiset jär-
vet ja lammet (3160).

V1.05

Keskikokoiset humusjärvet
Uhanalai-

suusluokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi VU B1a(ii,iii)b, C3, D3 =

Repovesi, Kouvola. Kuva: Seppo Tuominen

Luonnehdinta: Keskikokoiset humusjärvet ovat niuk-
ka- ja keskiravinteisia moreeni- ja turvemaiden järviä. 
Niiden vesi on melko ruskeaa, mutta näkösyvyys on 
kuitenkin luokkaa 1,5–3,5 m. Veden ravinnetaso on 
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luontaisesti alhainen (kokonaisfosforipitoisuus alle 
20 µg/l), ja vesi on hieman hapanta. Keskikokoiset hu-
musjärvet erotellaan muista järvityypeistä luontaisen 
humuspitoisuuden, pinta-alan ja keskisyvyyden perus-
teella. Keskikokoisten humusjärvien luontainen veden 
väriluku on 30–90 mg Pt/l ja pinta-ala 5–40 km2. Kes-
kisyvyys on vähintään 3 m, mikä erottaa keskikokoiset 
humusjärvet matalista humusjärvistä. Keskikokoisten 
humusjärvien vesi kerrostuu kesällä, kun matalissa hu-
musjärvissä vesi ei tavallisesti kerrostu tai kerrostunei-
suus on vaillinaista rajoittuen esimerkiksi pienialaisiin 
syvänteisiin.

Botaaniselta järvityypiltään (Maristo 1941) keskiko-
koiset humusjärvet ovat tavallisesti Equisetum-Phrag-
mites- tai Equisetum-tyypin järviä ja harvemmin Lobe-
lia-tyypin järviä. Rantasaraikot ja -ruovikot ovat usein 
harvoja ja niukkalajisia (esim. Toivonen ja Lappalainen 
1980). Upos- ja pohjalehtiset ovat suhteellisesti melko 
runsaita. Vesisammalet ovat kohtalaisen yleisiä, paikoin 
jopa runsaita. Runsasravinteisuuden ilmentäjiä voi olla 
jonkin verran myös hyvässä tilassa olevissa järvissä.

Järvityypille ominaisia lajeja ovat muun muassa pul-
losara (Carex rostrata), järvikorte (Equisetum fluviatile), jär-
viruoko (Phragmites australis), rantaleinikki (Ranunculus 
reptans), tumma- ja vaalealahnanruoho (Isoëtes lacustris ja 
I. echinospora), ruskoärviä (Myriophyllum alterniflorum), ah-
venvita (Potamogeton perfoliatus), pikkuvesitähti (Callitriche 
palustris), isonäkinsammal (Fontinalis antipyretica) ja aapa-
sirppisammal (Sarmentypnum procerum). Kasviplanktonin 
määrä luonnontilaisissa oloissa on noin 1,2 mg/l. Piilevät 
sekä kultalevät esiintyvät runsaimpina ja sinilevät sekä 
nielulevät jonkin verran vähäisempinä.

Keskikokoisten humusjärvien kivikkorannoille tyy-
pillisiä vesiselkärangattomia ovat harvasukasmatojen 
(Oligochaeta), polttiaisten (Ceratopogonidae) ja survi-
aissääskien (Chironomidae) lisäksi vesisiira (Asellus 
aquaticus), juotikkaista Helobdella stagnalis ja lampijuo-
tikas Glossiphonia complanata, kotiloista kehäkotilot 
(Gyraulus spp.) ja muunnoslimakotilo (Radix balthica/
labiata), simpukoista hernesimpukat (Pisidium spp.), 
sudenkorennoista tytönkorennot (Coenagrioniidae), 
ukonkorennot (Aeshnidae) ja kiiltokorennot (Cordu-
liidae), päivänkorennoista Leptophlebiidae-ryhmän 
lajit, isosurviainen (Ephemera vulgata), pikkusurviainen 
(Caenis horaria), lovipikkusurviainen (C. luctuosa), järvi-
laakasurviainen (Kageronia fuscogrisea) ja Centroptilum 
luteolum, koskikorennoista Nemoura spp., vesiperhosista 
haavirysäkäs (Polycentropus flavomaculatus), kivenkaa-
pija (Tinodes waeneri), mertasirvikäs (Ecnomus tenellus), 
putkisirvikkäät (Limnephilidae), loukkorysäkkäät 
(Cyrnus spp.), viiksisarvekkaat (Mystacides spp.), peto- 
sarvekkaat (Oecetis spp.), hietapalkoset (Hydroptila spp.) 
ja rassisirvikäs (Lepidostoma hirtum) sekä kovakuoriaisis-
ta pikkukuoksanen (Oulimnius tuberculatus).

Syvänteissä eliöyhteisöt muodostuvat pääosin sur-
viaissääsken toukista (Procladius spp. ja Zalutschia zalut-
schicola, Sergentia spp., Sticktochironomus spp. sekä Chiro-
nomus- ja Tanytarsus-sukujen lajit), harvasukasmadoista 
(Potamothrix hammoniensis, Spirosperma ferox), hernesim-
pukoista sekä erityisesti alhaisia happipitoisuuksia kes-
tävistä Chaoborus flavicans -sulkasääsken toukista. 

Yleislajien (ahven Perca fluviatilis, särki Rutilus ruti-
lus, hauki Esox lucius, lahna Abramis brama, kiiski Gym-
nocephalus cernua, made Lota lota) ohella voi suurimmissa 
tämän tyypin humusjärvissä esiintyä myös siikaa (Co-
regonus lavaretus), muikkua (Coregonus albula), kuoret-
ta (Osmerus eperlanus) ja taimenta (Salmo trutta) (esim. 
Tammi ym. 2006). 

Linnustoa luonnehtivat kuikka (Gavia arctica), telk-
kä (Bucephala clangula), härkälintu (Podiceps grisegena), 
silkkiuikku (P. cristatus), tukkakoskelo (Mergus serrator), 
isokoskelo (M. merganser), puolisukeltajasorsat, kalalok-
ki (Larus canus), selkälokki (L. fuscus), naurulokki (Chroi-
cocephalus ridibundus) ja pikkulokki (Hydrocoloeus minu-
tus). Suurempien järvien laaja-alaisemmissa ruovikoissa 
tyypillisiä lajeja ovat myös ruokokerttunen (Acrocepha-
lus schoenobaenus) ja pajusirkku (Schoeniclus schoeniclus), 
Etelä-Suomessa myös rastaskerttunen (Acrocephalus 
arundinaceus) ja rytikerttunen (A. scirpaceus). Muita ruo-
vikkolajeja ovat muun muassa kaulushaikara (Botaurus 
stellaris) ja ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) sekä 
rantakanoista nokikana (Fulica atra), luhtakana (Rallus 
aquaticus) ja luhtahuitti (Porzana porzana).
Maantieteellinen vaihtelu: Eliöyhteisöjen monimuo-
toisuus ja kasvillisuuden runsaus vähenevät pohjoista 
kohti. Pohjalehtiset vesikasvit ovat runsaampia Ete-
lä-Suomessa. Vesi- ja rantakasvien lajimäärä on Ete-
lä-Suomessa luokkaa 25–40 ja Pohjois-Suomessa 10–35 
(Leka ym. 2008b). Sarojen (Carex spp.) osuus rantakas-
villisuudesta on suurempi Pohjois-Suomessa kuin Ete-
lä-Suomessa. Luontotyyppi on ekologisesti laaja-alainen 
(humuspitoisuus, veden väri), joten alueellinen vaihtelu 
voi olla suurta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Keskikokois-
ten humusjärvien ympäristö on tavallisesti tuoretta tai 
kuivahkoa kangasmetsää ja puustoista suota. Rantavyö-
hyke on vaihtelevan kokoinen, avoimia rantatyyppejä 
ja kasvillisuusrantoja esiintyy vaihtelevassa määrin, 
sekalajitteiset rannat ja paikoin myös kivikko- ja hiek-
karannat ovat yleisiä. Avoimilla rannoilla kasvillisuus 
on melko niukkaa, suojaisissa lahdissa voi olla runsai-
ta ruovikoita, saraikkoja ja rantapensaikkoja. Lasku- ja 
tulouomat ovat tyypillisesti pieniä ja keskisuuria havu-
metsävyöhykkeen jokia.
Esiintyminen: Keskikokoisia humusjärviä on lähes ko-
ko Suomessa, mutta niiden painopisteet ovat Järvi-Suo-
messa, Pohjois-Karjalan–Kainuun alueella ja Koillis-
maalla. Rannikon läheisyydessä niitä on varsin vähän. 
Tähän järvityyppiin kuuluvat esimerkiksi Tammelan 
Liesjärvi, Kouvolan Repovesi, Lieksan Suomunjärvi, 
Tohmajärven Tohmajärvi, Nurmeksen Kuohattijärvi ja 
Kuhmon Lentiira. Oheinen esiintymiskartta perustuu 
vesienhoidon vesimuodostumatietokantaan (Vesipuite- 
direktiivin mukaiset vesimuodostumat 2016). Käytetys-
sä aineistossa luontotyypin järviä on 3 % järvien luku-
määrästä ja 8 % pinta-alasta.
Uhanalaistumisen syyt: Maa- ja metsätalouden sekä 
paikallisesti myös turvetuotannon rehevöittävä ja liet-
tävä kuormitus (Vre 2), ojitus (Oj 1), vesirakentaminen 
(Vra 1), rantarakentaminen (R 1), kemialliset haittavai-
kutukset (Kh 1), vesien säännöstely (Vs 1), metsien uu-
distamis- ja hoitotoimet (M 1).
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Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden sekä paikallisesti 
myös turvetuotannon rehevöittävä ja liettävä kuormi-
tus (Vre 2), vesien säännöstely (Vs 2), vesirakentaminen 
(Vra 1), rantarakentaminen (R 1), ojitus (Oj 1), ilmaston-
muutos (Im 1), metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1),  
vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominaiset ravinnetasot ovat kohonneet huonoa eko-
logista tilaa vastaavalle tasolle. Korkeat ravinnetasot 
yhdessä kasvukauden korkeiden lämpötilojen kanssa 
aiheuttavat leväkukintoja ja heikentävät happioloja. 
Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi myös, mikäli 
sille ominainen lajisto on määrällisesti voimakkaasti 
vähentynyt ja korvautunut rehevöitymistä ja liettymistä 
sietävällä lajistolla. Rehevöitymisestä johtuvassa romah-
tamisessa kasviplanktonin kokonaisbiomassat, haital-
listen sinilevien prosenttiosuudet ja kasviplanktonin 
trofiaindeksi ovat kohonneet huonoa tilaa vastaavalle 
tasolle ja pääosan kalakannasta muodostavat särkikalat.
Arvioinnin perusteet: Keskikokoiset humusjärvet ar-
vioitiin Pohjois-Suomessa vaarantuneiksi (VU) suppean 
levinneisyysalueen ja luontotyypin taantumisen (B1) 
sekä abioottisen ja bioottisen laadun pitkän aikavälin 
muutosten perusteella (C3 & D3). Etelä-Suomessa ja ko-
ko maassa keskikokoiset humusjärvet on säilyvä (LC) 
luontotyyppi (A1–A3, B1–B3, C1–C3, D1–D3, CD3).

Keskikokoisten humusjärvien määrän ei arvioida 
muuttuneen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden 
ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä millään tarkas-
telualueella (A1–A3: LC). 

Luontotyypin levinneisyys painottuu Etelä-Suo-
meen, ja se arvioitiin koko maassa ja Etelä-Suomes-
sa B-kriteerin perusteella säilyväksi (B1–B3: LC). 
Pohjois-Suomessa luontotyypin levinneisyysalue  
(n. 31 900 km2) on suppea, minkä lisäksi järvien voima-
kas säännöstely aiheuttaa luontotyypin esiintymien jat-
kuvaa taantumista ja sen uhkaa. Keskikokoiset humus-
järvet arvioitiin Pohjois-Suomessa vaarantuneeksi (VU) 
alakriteerien B1a(ii,iii)b perusteella. Esiintymisalueen ja 
esiintymispaikkojen määrän perusteella luontotyyppi 
on Pohjois-Suomessa säilyvä (B2 & B3: LC).

Keskikokoisten humusjärvien abioottisen laadun 
muutosta lyhyemmällä aikavälillä arvioitiin kokonais-
fosforin aikasarjojen avulla. Kokonaisfosforin pitoisuu-
den perusteella luontotyyppi on Etelä-Suomessa ja koko 
maassa säilyvä sekä menneen 50 vuoden että mennyttä 
ja tulevaa yhdistävän 50 vuoden ajanjakson tarkastelussa 
(C1 & C2b: LC). Myös Pohjois-Suomessa luontotyyppi on 
menneen 50 vuoden abioottisten laatumuutosten perus-
teella säilyvä (C1: LC), mutta tulevaisuuteen ulottuvan 
ajanjakson osalta laadun kehitystä ei pystytty arvioi-
maan (C2b: DD). Pidemmän aikavälin abioottisen laadun 
tarkastelussa käytettiin vesienhoidon ekologisen tilaluo-
kittelun muuttujista kokonaisfosforin lisäksi vesistön 
hydromorfologista tilaa. Tarkastelussa näiden muuttujien 
nykytilaa verrattiin tyyppikohtaiseen vertailutilaan, joka 
vastaa luonnontilaisen kaltaista tilaa. Pohjois-Suomes-
sa keskikokoiset humusjärvet arvioitiin vaarantuneiksi 
hydromorfologisessa tilassa esiteolliselta ajalta tapahtu-
neiden muutosten perusteella (C3: VU, vaihteluväli LC–
VU). Koko maassa ja Etelä-Suomessa luontotyyppi on 
tämän kriteerin perusteella säilyvä (C3: LC).

Luontotyypin bioottisen laadun muuttuneisuutta 
lyhyemmällä aikavälillä tarkasteltiin a-klorofyllipi-
toisuuden perusteella. Keskikokoiset humusjärvet on 
Etelä-Suomessa ja koko maassa säilyvä luontotyyppi 
sekä menneen 50 vuoden että mennyttä ja tulevaa yh-
distävän 50 vuoden ajanjakson tarkastelussa (D1 & D2b: 
LC). Myös Pohjois-Suomessa luontotyyppi on menneen 
50 vuoden bioottisten laatumuutosten perusteella säily-
vä (D1: LC), mutta tulevaisuuteen ulottuvan ajanjakson 
osalta laadun kehitystä ei pystytty arvioimaan (D2b: 
DD). Bioottisen laadun muutoksia pitkällä aikavälillä 
arvioitiin hyödyntäen vesienhoidon ekologisen tilaluo-
kittelun muuttujista a-klorofylliä, syvännepohjaeläi-
nindeksiä, kalojen biomassaa ja vesikasvien tyyppila-
jien suhteellista osuutta vastaavalla periaatteella kuin 
abioottisen laadun tarkastelussa. Etelä-Suomessa ja ko-
ko maassa luontotyyppi on näiden muuttujien perus-
teella säilyvä (D3: LC). Pohjois-Suomessa järvien sään-
nöstely on heikentänyt rantavyöhykkeen eliöstön tilaa ja 
muuttanut luontotyypin vesikasvilajistoa. Esiteolliselta 
ajalta tapahtuneen bioottisen laatumuutoksen suhteel-
liseksi vakavuudeksi arvioitiin Pohjois-Suomessa 58 %, 
mikä vastaa uhanalaisuusluokkaa vaarantunut (D3: VU, 
vaihteluväli LC–VU). Yhdistettyä abioottista ja bioottis-
ta laatua kuvaavan vesienhoidon ekologisen tilaluokan 
perusteella keskikokoiset humusjärvet on koko maassa 
ja osa-alueilla säilyvä luontotyyppi (CD3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos, tiedon 
kasvu.
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Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy pää-
osin luontodirektiivin luontotyyppiin humuspitoiset jär-
vet ja lammet (3160).

V1.06

Suuret humusjärvet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–NT) D1 =
Etelä-Suomi NT (LC–VU) D1 =
Pohjois-Suomi VU (NT–VU) D3 –

Luonnehdinta: Suuret humusjärvet ovat usein reitti-
vesistöjen keskusjärviä, joiden vesi yleensä kerrostuu 
kesäisin. Suurten humusjärvien vesi on luontaisesti pää-
osin niukkaravinteista, ruskeaa ja hieman hapanta. Nä-
kösyvyys on tavallisesti 1,5–4 m ja kokonaisfosforipitoi-
suus luokkaa 10–20 µg/l. Suuret humusjärvet erotellaan 
muista järvityypeistä luontaisen humuspitoisuuden, 
pinta-alan ja keskisyvyyden perusteella. Suurten hu-
musjärvien luontainen veden väriluku on 30–90 mg Pt/l 
ja pinta-ala yli 40 km2, suurimpien ollessa noin 900 km2  
(Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat 2016). 
Keskisyvyys on vähintään 3 m.

Botaaniselta järvityypiltään (Maristo 1941) suuret 
humusjärvet ovat tavallisesti Equisetum-Phragmites- 
tai Phragmites-tyypin järviä. Uposkasveja on suunnil-
leen yhtä runsaasti kuin kelluslehtisiä, ilmaversoisia 
ja rantakasveja yhteensä. Niukka- ja niukka-keskira-
vinteisuutta ilmentävien vesi- ja rantakasvien osuus 
on noin 50 %.

Tyypille ominaisia lajeja ovat muun muassa järvikor-
te (Equisetum fluviatile), järviruoko (Phragmites australis), 
rantaleinikki (Ranunculus reptans), isoulpukka (Nuphar 
lutea), äimäruoho (Subularia aquatica), hapsiluikka 
(Eleocharis acicularis), rantaluikka (E. palustris), lahnan-
ruohot (Isoëtes echinospora ja I. lacustris), nuottaruoho 
(Lobelia dortmanna), ratamosarpio (Alisma plantago-aqua-
tica) ja kelluskeiholehti (Sagittaria natans). Luonnontilai-
sissa järvissä kasviplanktonin määrä on keskimäärin 
0,8 mg/l, koostuen valtaosin piilevistä, nielulevistä ja 
kultalevistä (Lepistö ym. 2003).

Suurten humusjärvien kivikkorantojen selkärangat-
tomien lajisto on osin samantyyppinen kuin kirkas-
vetisten vähähumuksisten ja keskikokoisten humus-
järvien kivikkorannoilla. Tyypillisiä lajeja ovat muun 
muassa harvasukasmatojen (Oligochaeta) ja surviais-
sääskien (Chironomidae) ohella kotiloista kehäkotilot 
(Gyraulus spp.) ja muunnoslimakotilo (Radix balthica/
labiata), simpukoista pallosimpukat (Sphaerium spp.) ja 
hernesimpukat (Pisidium spp.), äyriäisistä erityisesti ve-
sisiira (Asellus aquaticus), päivänkorennoista Caenis-su-
vun lajit (erityisesti pikkusurviainen Caenis horaria), 
järvilaakasurviainen (Kageronia fuscogrisea), hentosur-
viainen (Centropilum luteolum) ja pohjanlaakasurviainen 
(Heptagenia dalecarlica), koskikorennoista muun muassa 
Nemoura spp. ja Diura spp., vesiperhosista hietapalkoset 
(Hydroptila spp.), pullopalkoset (Oxyethira spp.), leväsar-
vekkaat (Athripsodes spp.), haavirysäkäs (Polycentropus 

flavomaculatus), loukkorysäkkäät (Cyrnus spp.) ja ras-
sisirvikäs (Lepidostoma hirtum) sekä kovakuoriaisista 
muun muassa pikkukuoksanen (Oulimnius tuberculatus).

Järvityypille ominaisia syvänteiden pohjaeläimiä 
ovat esimerkiksi harvasukasmadot (Potamothrix spp., 
Tubifex spp., Spirosperma ferox), Micropsectra- ja Procla-
dius-sukujen surviaissääsket sekä syvissä järvissä val-
ko- ja okakatka (Monoporeia affinis ja Pallaseopsis quadris-
pinosa) (Tolonen ym. 2005). 

Muikku (Coregonus albula) ja siika (C. lavaretus) sekä 
myös kuore (Osmerus eperlanus) ja taimen (Salmo trutta) 
esiintyvät suurehkoissa, niukkaravinteisissa, kirkkais-
sa tai keskihumuksisissa järvissä (Tammi ym. 2006). 
Tavallisten lajien (ahven Perca fluviatilis, särki Rutilus 
rutilus, hauki Esox lucius) lisäksi esiintyy kuhaa (Sander 
lucioperca), lahnaa (Abramis brama), madetta (Lota lota), 
säynettä (Leuciscus idus) ja salakkaa (Alburnus alburnus).

Linnustoa luonnehtivat kuikka (Gavia arctica), tukka-
koskelo (Mergus serrator), isokoskelo (M. merganser), telk-
kä (Bucephala clangula), puolisukeltajasorsat, härkälintu 
(Podiceps grisegena), silkkiuikku (P. cristatus), kalalokki 
(Larus canus), naurulokki (Chroicocephalus ridibundus), 
pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) sekä kalatiira (Sterna 
hirundo). Järvien laaja-alaisemmissa ruovikoissa tyy-
pillisiä lajeja ovat myös ruokokerttunen (Acrocephalus 
schoenobaenus) ja pajusirkku (Schoeniclus schoeniclus), 
Etelä-ja Itä-Suomessa myös luhtakerttunen (Acrocepha-
lus palustris), viime vuosina lisääntynyt kaulushaikara 
(Botaurus stellaris), ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) 
sekä rantakanoista nokikana (Fulica atra), luhtakana 
(Rallus aquaticus) ja luhtahuitti (Porzana porzana).
Maantieteellinen vaihtelu: Eliöyhteisöjen monimuo-
toisuus, kasvillisuuden runsaus ja lajimäärä vähenevät 
pohjoista kohti. Pohjois-Suomessa ruovikot vähenevät ja 
ovat harvempia, myös pohjalehtisiä on Pohjois-Suomes-
sa vähemmän. Niukkaravinteisuutta ja niukka-keskira-
vinteisuutta ilmentävien vesi- ja rantakasvien runsaus-
osuus on suurempi Pohjois-Suomen kuin Etelä-Suomen 
luonnontilaisen kaltaisissa suurissa humusjärvissä. 
Vesi- ja rantakasvien lajimäärä järven eri osissa on Ete-
lä-Suomessa luokkaa 30–50 ja Pohjois-Suomessa 15–40 
(Leka ym. 2008b). Luontotyyppi sisältää monimuotoisen 
järvien kokonaisuuden, joten myös alueellisesti vaihtelu 
voi olla suurta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Suurten hu-
musjärvien lähiympäristö on tavallisesti tuoretta tai 
kuivahkoa kangasmetsää ja puustoista suota. Ran-
ta-alue on vaihtelevan kokoinen, usein laaja, ja rannoil-
la esiintyy vaihteleva määrä erilaisia luontotyyppejä. 
Avoimilla paikoilla kivikko-, sora- ja hiekkarantoja voi 
olla melko runsaasti, samoin rantapalteita. Toisinaan 
tavataan eroosiotörmiä. Suojaisissa lahdissa voi olla sa-
virantoja ja tiheitä ruovikoita, saraikkoja ja rantapensas-
toja. Lasku- ja tulouomat ovat tyypillisesti keskisuuria 
ja suuria havumetsävyöhykkeen jokia.
Esiintyminen: Suuret humusjärvet ovat keskittyneet 
Järvi-Suomeen. Myös Pohjois-Karjalan, Kainuun ja La-
pin alueilla on joitakin suuria humusjärviä. Lähellä ran-
nikkoa suuria humusjärviä ei ole. Tähän järvityyppiin 
kuuluvat muun muassa Näsijärvi, Lappajärvi, Pihlaja-
vesi, Kallavesi, Pielinen, Lentua, Kiantajärvi, Simojärvi,  
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Koitere, Pyhäselkä, Orivesi. Suurten humusjärvien pinta- 
ala on noin 6 900 km2, mikä on noin neljännes tyypitel-
tyjen vesimudostumien kokonaispinta-alasta. Oheinen 
esiintymiskartta perustuu vesienhoidon vesimuodos-
tumatietokantaan (Vesipuitedirektiivin mukaiset vesi-
muodostumat 2016).
Uhanalaistumisen syyt: Maa- ja metsätalouden rehe-
vöittävä, paikallisesti myös liettävä kuormitus (Vre 2), 
säännöstely (Vs 2), vesirakentaminen (Vra 1), rantara-
kentaminen (R 1), kemialliset haittavaikutukset (Kh 1).
Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden rehevöittävä, pai-
kallisesti myös liettävä kuormitus (Vre 2), säännöstely 
(Vs 2), vesirakentaminen (Vra 1), rantarakentaminen (R 1),  
kemialliset haittavaikutukset (Kh 1), ilmastonmuutos 
(Im 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominaiset ravinnetasot ovat kohonneet huonoa eko-
logista tilaa vastaavalle tasolle. Korkeat ravinnetasot 
yhdessä kasvukauden korkeiden lämpötilojen kanssa 
aiheuttavat leväkukintoja ja heikentävät happioloja. 
Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi myös, mikäli 
sille ominainen lajisto on määrällisesti voimakkaasti 
vähentynyt ja korvautunut rehevöitymistä ja/tai hyd-
romorfologisia muutoksia sietävällä lajistolla. Rehevöi-
tymisestä johtuvassa romahtamisessa kasviplanktonin 
kokonaisbiomassat, haitallisten sinilevien prosent-
tiosuudet ja kasviplanktonin trofiaindeksi ovat kohon-
neet huonoa tilaa vastaavalle tasolle ja kalakanta koos-
tuu vallitsevasti särkikaloista.

Kallavesi, Kuopio. Kuva: Antti Kanninen

Suuret humusjärvet

© SYKE 
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Arvioinnin perusteet: Suuret humusjärvet arvioitiin 
koko maassa ja Etelä-Suomessa silmälläpidettäviksi 
(NT) menneen 50 vuoden aikajaksolla tapahtuneen 
bioottisen laadun muutoksen perusteella (D1). Poh-
jois-Suomessa luontotyyppi arvioitiin vaarantuneeksi 
(VU) pitkällä aikavälillä tapahtuneen bioottisen laadun 
muutoksen perusteella (D3).

Suurten humusjärvien määrän ei arvioida muuttu-
neen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjaksol-
la tai pidemmällä aikavälillä millään tarkastelualueella 
(A1–A3: LC).

Koko maan osalta suurten humusjärvien levinnei-
syys- ja esiintymisalueen koko sekä esiintymispaikko-
jen määrä ylittävät B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC). 
Luontotyypin järvien esiintyminen painottuu voimak-
kaasti Etelä-Suomeen, joten B-kriteerissä ei sovellettu 
alueellista arviointia.

Suurten humusjärvien abioottisen laadun muutos-
ta lyhyemmällä aikavälillä arvioitiin kokonaisfosforin 
aikasarjojen avulla. Kokonaisfosforin pitoisuudet ovat 
laskeneet viimeisen 50 vuoden tarkastelujakson alus-
sa ja pysyneet sen jälkeen melko vakaina, joten luon-
totyyppi on koko maassa ja osa-alueilla säilyvä sekä 
menneen 50 vuoden että mennyttä ja tulevaa yhdis-
tävän 50 vuoden ajanjakson tarkastelussa (C1 & C2b: 
LC). Pidemmän aikavälin abioottisen laadun tarkaste-
lussa käytettiin vesienhoidon ekologisen tilaluokittelun 
muuttujista kokonaisfosforia ja vesistön hydromorfolo-
gista tilaa. Tarkastelussa näiden muuttujien nykytilaa 
verrattiin tyyppikohtaiseen vertailutilaan, joka vastaa 
luonnontilaisen kaltaista tilaa. Pitkän aikavälin abioot-
tisten muutosten osalta luontotyyppi on Etelä-Suomessa 
ja koko maassa säilyvä (C3: LC). Pohjois-Suomessa luon-
totyypin järviä on vain vähän ja niiden laadun muutosta 
on vaikea arvioida, joten osa-alueella päädyttiin arvioon 
puutteellisesti tunnettu (C3: DD).

Bioottisen laadun muuttuneisuutta tarkasteltiin 50 
vuoden aikajaksolla hyödyntäen a-klorofyllin aikasar-
joja. Suurten humusjärvien a-klorofyllipitoisuudet ovat 
kohonneet viimeisen 50 vuoden aikana koko maassa ja 
Etelä-Suomessa siinä määrin, että luontotyyppi arvioi-
tiin silmälläpidettäväksi koko maassa (D1: NT, vaihte-
luväli LC–NT) ja Etelä-Suomessa (D1: NT, vaihteluväli 
LC–VU). Mennyttä ja tulevaa yhdistävällä 50 vuoden 
ajanjaksolla laatua ei kuitenkaan pystytty näillä alueil-
la arvioimaan (D2b: DD). Pohjois-Suomessa vastaavaa 
klorofyllipitoisuuksien nousua ei ole tapahtunut (D1 & 
D2b: LC).

Bioottisen laadun muutoksia pitkällä aikavälillä ar-
vioitiin hyödyntäen vesienhoidon ekologisen tilaluo-
kittelun muuttujista a-klorofylliä, kalojen biomassaa, 
syvännepohjaeläinindeksiä ja vesikasvien tyyppilaji-
en suhteellista osuutta vastaavalla periaatteella kuin 
abioottisen laadun tarkastelussa. Luontotyyppi arvioi-
tiin esiteolliselta ajalta tapahtuneiden laatumuutosten 
osalta koko maassa ja Etelä-Suomessa säilyväksi (D3: 
LC). Koska voimakkain paine Pohjois-Suomen suurissa 
humusjärvissä on säännöstely, arvioinnissa tukeudut-
tiin etupäässä rantavyöhykkeen eli litoraalin muuttujiin 
(vesikasvien tyyppilajien suhteellinen osuus, rantavyö-
hykkeen kalasto ja litoraalipohjaeläinten tyyppilajit), 

jotka reagoivat herkästi vedenkorkeuden muutoksiin. 
Pohjois-Suomessa luontotyyppi arvioitiin pitkällä ai-
kavälillä litoraalipohjaeläimistössä tapahtuneiden muu-
tosten perusteella vaarantuneeksi (D3: VU, vaihteluväli 
NT–VU). Yhdistettyä abioottista ja bioottista laatua ku-
vaavan vesienhoidon ekologisen tilaluokan perusteella 
luontotyyppi on koko maassa ja Etelä-Suomessa säilyvä 
(CD3: LC). Pohjois-Suomessa tätä muuttujaa ei käytetty, 
koska vesienhoidossa puolet luontotyypin järvistä on 
nimetty voimakkaasti muutetuiksi, ja ekologisen tilan 
laskenta poikkeaa niillä muista järvistä.
Luokkamuutoksen syyt: Pohjois-Suomessa menetel-
män muutos ja tiedon kasvu.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa vakaa, 
Pohjois-Suomessa heikkenevä. Säännöstely heikentää 
etenkin Pohjois-Suomessa luontotyypin tilaa. Vaikutuk-
set kohdistuvat voimakkaimmin rantavyöhykkeeseen.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy pää-
osin luontodirektiivin luontotyyppiin humuspitoiset jär-
vet ja lammet (3160). 
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin reittivedet.

V1.07

Matalat humusjärvet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT C2b, D3 –
Etelä-Suomi VU C1, C2b, D1 –
Pohjois-Suomi LC =

Lestijärvi, Lestijärvi. Kuva: Anssi Teppo

Luonnehdinta: Matalat humusjärvet ovat pieniä ja 
keskikokoisia järviä (pinta-ala 6–65 km2; Vesipuitedi-
rektiivin mukaiset vesimuodostumat 2016), jotka mata-
luutensa vuoksi eivät yleensä kerrostu kesällä. Niiden 
vesi on melko ruskeaa näkösyvyyden ollessa 1,5–3,5 m.  
Ravinnetasot on alhaisia (esimerkiksi kokonaisfosfo-
ripitoisuus alle 20  µg/l), ja vesi on hieman hapanta. 
Huomattava osa vesimassasta ja pohjasta voi jäätyä 
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talvisin, joten alhaiset happipitoisuudet tai kevättalvi-
nen happikato ovat jo luontaisestikin tämän luontotyy-
pin ominaispiirteitä. Matalat humusjärvet erotellaan 
muista järvityypeistä luontaisen humuspitoisuuden 
ja keskisyvyyden perusteella. Matalien humusjärvien 
luontainen veden väriluku on 30–90 mg Pt/l ja keski-
syvyys on alle 3 m.

Botaaniselta järvityypiltään (Maristo 1941) matalat 
humusjärvet ovat tavallisesti Equisetum-Phragmi-
tes-tyypin järviä ja harvemmin Lobelia- tai Equise-
tum-tyypin järviä. Pienet ja tummavetisimmät järvet 
voivat kuulua Nuphar-tyyppiin. Matalissa humusjär-
vissä vesi- ja rantakasvilajisto on samantyyppinen kuin 
muissa humusjärvissä. Uposkasvillisuuden osuus suh-
teessa muuhun vesi- ja rantakasvillisuuteen on suurem-
pi matalissa kuin muissa humusjärvissä. Vesisammalet 
ovat melko yleisiä ja joissain pienissä järvissä niiden 
runsausosuus voi olla luontaisesti suhteellisen korkea. 
Mataluuden takia vesikasvillisuuden esiintymisalueen 
pinta-ala suhteessa koko järven pinta-alaan on kohta-
lainen.

Yleisiä vesi- ja rantakasvilajeja ovat pullosara (Ca-
rex rostrata), järvikorte (Equisetum fluviatile), kurjenjalka 
(Comarum palustre), järviruoko (Phragmites australis), tert-
tualpi (Lysimachia thyrsiflora), rantaleinikki (Ranunculus 
reptans), tumma- ja vaalealahnanruoho (Isoëtes lacustris 
ja I. echinospora), ruskoärviä (Myriophyllum alterniflorum) 
ja ahvenvita (Potamogeton perfoliatus). Kasviplanktonissa 
piilevien osuus on verrattain suuri. Rantavyöhykkeen 
vaikutus kasviplanktoniin korostuu.

Rantavyöhykkeen selkärangattomien lajisto riip-
puu pitkälle rantojen luonteesta. Kivikkorannoilla 
tyypillisiä lajeja ovat harvasukasmadot (Oligochaeta), 
surviaissääsken toukat (Chironomidae), polttiaiset (Ce-
ratopogonidae), äyriäisistä vesisiira (Asellus aquaticus), 
sudenkorennoista tytönkorennot (Coenagrionidae) ja 
ukonkorennot (Aeschnidae), koskikorennoista Nemoura 
spp., kaislakorennoista Sialis-suvun lajit, päivänkoren-
noista pikkusurviainen (Caenis horaria), järvilaakasur-
viainen (Kageronia fuscogrisea) ja Leptophlebia-suvun la-
jit, vesiperhosen toukista muun muassa haavirysäkäs 
(Polycentrobus flavomaculatus), hietapalkoset (Hydroptila 
spp.), pullopalkoset (Oxyethira spp.), loukkorysäkkäät 
(Cyrnus spp.), viiksisarvekkaat (Mystacides spp.), leväsar-
vekkaat (Athripsodes spp.), petosarvekkaat (Oecetis spp.), 
ja isosirvikkäät (Phryganeidae) sekä kovakuoriaisista 
pikkukuoksanen (Oulimnius tuberculatus).

Matalien humusjärvien syvemmillä alueilla pohja-
eläimistö on niukkalajista. Lähinnä esiintyy harvasu-
kasmatoja (Potamothrix spp., Tubifex spp., Limnodrilus 
spp.) ja surviaissääskiä (mm. Procladius spp., Chironomus 
spp.).

Yleiskalalajien eli ahvenen (Perca fluviatilis), hauen 
(Esox lucius), ruutanan (Carassius carassius) ja särjen 
(Rutilus rutilus) ohella voi suurimmissa tämän tyypin 
humusjärvissä esiintyä myös pelagisia kalalajeja. Hap-
pikatojen vaikutukset kalastoon korostuvat matalissa 
järvissä. 

Linnustoa luonnehtivat esimerkiksi härkälintu (Po-
diceps grisegena), puolisukeltajasorsat kuten sinisorsa 
(Anas platyrhynchos) ja tavi (Anas crecca), sekä naurulokki 

(Chroicocephalus ridibundus), kalalokki (Larus canus), telk-
kä (Bucephala clangula) ja pohjoisessa uivelo (Mergellus 
albellus).
Maantieteellinen vaihtelu: Eliöyhteisöjen monimuo-
toisuus, kasvillisuuden runsaus ja lajimäärä vähenevät 
pohjoista kohti.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Matalien hu-
musjärvien ympäristö on tavallisesti tuoretta tai kui-
vahkoa kangasmetsää ja puustoista suota. Ranta-alue 
on vaihtelevan kokoinen, usein laaja, ja muun muassa 
sekalajitteiset rannat ovat yleisiä. Suojaisissa lahdissa 
voi olla hienojakoisia rantoja ja ruovikoita, saraikkoja 
ja rantapensastoja. Lasku- ja tulouomat ovat tyypilli-
sesti pieniä havumetsävyöhykkeen jokia. Latvajärviin 
laskevat uomat voivat olla havumetsävyöhykkeen kan-
gasmaiden tai turvemaiden puroja.
Esiintyminen: Matalia humusjärviä on koko Suomessa, 
ja niiden painopisteet ovat Hämeessä, Kaakkois-Suo-
messa, Järvi-Suomessa, Pohjois-Karjalassa–Kainuussa, 
Koillismaalla sekä Peräpohjolassa. Oheinen esiinty-
miskartta perustuu vesienhoidon vesimuodostumatie-
tokantaan (Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodos-
tumat 2016). Käytetyssä aineistossa luontotyypin järviä 
on 21 % järvien lukumäärästä ja 6 % pinta-alasta. Tässä 
aineistossa alle 50  ha:n järvet ovat kuitenkin selvästi 
aliedustettuina.

Matalat humusjärvet

© SYKE 

Uhanalaistumisen syyt: Maa- ja metsätalouden sekä tur-
vetuotannon rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 3),  
ojitus (Oj 1), rantarakentaminen (R 1), vesirakentaminen 
(Vra 1), kemialliset haittavaikutukset (Kh 1), metsien 
uudistamis- ja hoitotomet (M 1).
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Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotan-
non rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 2), ojitus (Oj 
1), rantarakentaminen (R 1), vesirakentaminen (Vra 1), 
ilmastonmuutos (Im 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominaiset ravinnetasot ovat kohonneet huonoa eko-
logista tilaa vastaavalle tasolle. Korkeat ravinnetasot 
yhdessä kasvukauden korkeiden lämpötilojen kanssa 
aiheuttavat leväkukintoja ja heikentävät happioloja. 
Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi myös, mikäli 
sille ominainen lajisto on määrällisesti voimakkaasti 
vähentynyt ja korvautunut rehevöitymistä ja liettymistä 
sietävällä lajistolla. Rehevöitymisestä johtuvassa romah-
tamisessa kasviplanktonin kokonaisbiomassat, haital-
listen sinilevien prosenttiosuudet ja kasviplanktonin 
trofiaindeksi ovat kohonneet huonoa tilaa vastaavalle 
tasolle ja pääosan kalakannasta muodostavat särkikalat.
Arvioinnin perusteet: Matalat humusjärvet arvioitiin 
koko maassa silmälläpidettäviksi (NT) menneisyydestä 
tulevaisuuteen ulottuvalla 50 vuoden ajanjaksolla ta-
pahtuvien abioottisten laatumuutosten (C2b) ja pitkällä 
aikavälillä tapahtuneen bioottisen laadun muutoksen 
perusteella (D3). Luontotyyppi arvioitiin Etelä-Suo-
messa vaarantuneeksi (VU) viimeisen 50 vuoden aika-
jaksolla tapahtuneen abioottisen ja bioottisen laadun 
muutoksen perusteella (C1 & D1) sekä menneisyydestä 
tulevaisuuteen ulottuvalla 50 vuoden ajanjaksolla ta-
pahtuvan abioottisen laadun muutoksen perusteella 
(C2b). Pohjois-Suomessa matalat humusjärvet on säilyvä 
(LC) luontotyyppi (A1–A3, B1–B3, C3, D3, CD3).

Matalien humusjärvien määrän ei arvioida muuttu-
neen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjaksol-
la tai pidemmällä aikavälillä millään tarkastelualueella 
(A1–A3: LC). Luontotyyppi on yleinen lähes koko maas-
sa, ja sen levinneisyys- ja esiintymisalueen koko sekä 
esiintymispaikkojen määrä ylittävät koko maassa ja 
osa-alueilla B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC). 

Matalien humusjärvien vedenlaatu on heikentynyt 
melko voimakkaasti vähittäisen rehevöitymisen myötä. 
Luonnontilaa ovat heikentäneet muun muassa maa- ja 
metsätalous sekä rantarakentaminen. Abioottisen laadun 
muutosta 50 vuoden ajanjaksolla arvioitiin kokonaisfos-
forin aikasarjojen avulla. Kokonaisfosforipitoisuudet ovat 
kohonneet merkittävästi matalilla humusjärvillä etenkin 
Etelä-Suomessa viime vuosikymmeninä. Laatuarvioin-
nissa tämän muutoksen suhteellinen vakavuus viimei-
sen 50 vuoden aikana (33 %) sekä mennyttä ja tulevaa 
sisältävällä 50 vuoden jaksolla (1975–2025; 37 %) vastaa 
uhanalaisuusluokkaa vaarantunut (C1 & C2b: VU). Koko 
maan osalta luontotyyppi on säilyvä menneen 50 vuoden 
abioottisen muutoksen perusteella (C1: LC), mennyttä 
ja tulevaa sisältävällä 50 vuoden jaksolla luontotyyppi 
arvioitiin silmälläpidettäväksi (C2b: NT). Pohjois-Suo-
messa matalat humusjärvet ovat 50 vuoden aikajakso-
jen kokonaisfosforipitoisuuksien suhteen puutteellisesti 
tunnettuja (C1 & C2b: DD). Pitkän aikavälin abioottisen 
laadun tarkastelussa käytettiin vesienhoidon ekologisen 
tilaluokittelun muuttujista kokonaisfosforia ja vesistön 
hydromorfologista tilaa. Tarkastelussa muuttujien nyky-
tilaa verrattiin tyyppikohtaiseen vertailutilaan, joka vas-

taa luonnontilaisen kaltaista tilaa. Esiteolliseen aikaan 
verrattuna kokonaisfosforipitoisuudet eivät ole merkittä-
västi kohonneita millään tarkastelualueella eikä järvien 
hydromorfologisessa tilassa ole tapahtunut merkittäviä 
muutoksia, joten luontotyyppi on koko maassa ja osa-alu-
eilla säilyvä (C3: LC).

Bioottista laatua kuvaavilla a-klorofyllin pitoisuuk-
silla on ollut vastaavanlainen nouseva kehitys kuin 
kokonaisfosforilla Etelä-Suomessa viime vuosikym-
meninä. Menneen 50 vuoden aikana tapahtuneen 
laatumuutoksen suhteellinen vakavuus (45 %) vastaa 
Etelä-Suomessa uhanalaisuusluokkaa vaarantunut (D1: 
VU). Pohjois-Suomessa ja koko maassa menneen 50 vuo-
den aikana tapahtuneet abioottiset laatumuutokset kat-
sottiin puutteellisesti tunnetuiksi (D1: DD). Sekä men-
nyttä että tulevaa sisältävällä 50 vuoden ajanjaksolla 
tapahtuvien muutosten suuruutta ei myöskään pystytty 
arvioimaan millään tarkastelualueella (D2b: DD). Pit-
kän aikavälin bioottisen laatumuutoksen tarkastelussa 
hyödynnettiin vesienhoidon ekologisen tilaluokittelun 
muuttujista a-klorofylliä, vesikasvien tyyppilajien suh-
teellista osuutta ja kalojen biomassaa vastaavalla peri-
aatteella kuin abioottisen laadun tarkastelussa. Luonto-
tyyppi arvioitiin koko maassa ja Etelä-Suomessa luok-
kaan silmälläpidettävä (D3: NT, vaihteluväli LC–NT) 
pitkän aikavälin bioottisten muutosten vuoksi kalojen 
biomassan perusteella. Pohjois-Suomessa luontotyyppi 
on kaikkien muuttujien perusteella säilyvä (D3: LC). 
Yhdistettyä abioottista ja bioottista laatua kuvaavan 
vesienhoidon ekologisen tilaluokan perusteella luonto-
tyyppi on koko maassa ja osa-alueilla säilyvä (CD3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Koko maassa ja Etelä-Suomes-
sa menetelmän muutos ja tiedon kasvu.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Luontotyypin vähit-
täisen rehevöitymisen oletetaan edelleen jatkuvan pai-
nottuen Etelä-Suomeen.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy pää-
osin luontodirektiivin luontotyyppiin humuspitoiset jär-
vet ja lammet (3160).

V1.08

Runsashumuksiset järvet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

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

Luonnehdinta: Runsashumuksisten järvien valuma- 
alueesta merkittävä osa on turvemaata. Ne ovat yleen-
sä vesistöjen latvajärviä vedenjakaja-alueilla tai niiden 
lähellä. Vedenkorkeuden vaihtelu voi luontaisesti olla 
suurta. Runsashumuksisten järvien vesi on hyvin tum-
maa, keskiravinteista (kokonaisfosforipitoisuus luokkaa 
20–30  µg/l) ja hapanta (pH usein alle 6). Humus vai-
kuttaa muun muassa luontaiseen hapenkulumiseen ja 
talviajan happitilanteeseen. Runsashumuksiset järvet 
erotellaan muista järvityypeistä luontaisen humuspi-
toisuuden ja keskisyvyyden perusteella. Runsashumuk-
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sisten järvien luontainen veden väriluku on yli 90 mg 
Pt/l ja keskisyvyys on vähintään 3  m. Luontotyyppi 
sisältää etupäässä pieniä ja keskikokoisia järviä, mutta 
myös joitakin suuria järviä koon vaihdellessa 0,1 km2:sta 
runsaaseen 80 km2:iin (Vesipuitedirektiivin mukaiset 
vesimuodostumat 2016). Keskimääräinen koko on melko 
pieni, 1,4 km2. Veden väri on yleensä sitä tummempi, 
mitä pienempi järvi on kyseessä ja mitä suurempi osuus 
valuma-alueesta on suota. 

Botaaniselta järvityypiltään (Maristo 1941) runsashu-
muksiset järvet ovat tavallisesti Equisetum- tai Equise-
tum-Phragmites-tyypin järviä. Alhaisen näkösyvyyden 
vuoksi uposkasvillisuuden osuus (20–30 % kasvillisuu-
den määrästä) on pieni verrattaessa kelluslehtisten, ilma-
versoisten ja rantakasvien osuuteen (70–80 %) (Leka ym. 
2008b). Runsashumuksisissa järvissä isojen pohjalehtis-
ten (isoetidien) runsaus on tavallisesti selvästi alhaisempi 
kuin vähähumuksisilla järvillä ja humusjärvillä. Vesi-
sammalet ovat melko yleisiä, ja luontotyypin pienissä 
järvissä niiden osuus voi olla luontaisestikin kohtalainen. 
Järvikorte (Equisetum fluviatile) on usein yleinen ja runsas.

Järvityypille ominaisia vesi- ja rantakasveja ovat 
muun muassa järvikorte, terttualpi (Lysimachia thyrsi-
flora), pullosara (Carex rostrata), jouhisara (Carex lasio-
carpa), viiltosara (C. acuta), vaalealahnanruoho (Isoëtes 
echinospora), vesisara (Carex aquatilis), rantaleinikki 
(Ranunculus reptans), järviruoko (Phragmites australis), 
uistinvita (Potamogeton natans), purovita (P. alpinus), 
lampisirppisammal (Sarmentypnum trichophyllum) ja 
aapasirppisammal (S. procerum).

Luonnontilaa lähellä olevien järvien kasviplanktonin 
biomassa on noin 0,9 mg/l. Nielulevät, piilevät ja kul-
talevät ovat yleisimmät kasviplanktonryhmät (Lepistö 
ym. 2003). Erittäin pienissä järvissä ranta-alueen vaiku-
tuksesta rihmamaisten viherlevien, koriste- ja piilevien 
osuus saattaa olla suhteellisen suuri. Suuret pigmentti-
pitoisuudet ovat tyypillisiä tummien vesien leville, min-
kä vuoksi rehevyyttä mittaavat a-klorofyllipitoisuudet 
saattavat olla näissä järvissä erittäin korkeita, vaikka 
leväbiomassa ei olisikaan suuri.

Rantavyöhykkeen kivikkorannoilla selkäran-
gattomien lajisto muodostuu harvasukasmadoista 
(Oligochaeta) ja surviaissääsken toukista (Chironomi-
dae). Muita tyypillisiä lajeja ovat juotikkaista Helobdella 
stagnalis ja Erpobdella octoculata, kotiloista muun muassa 
muunnoslimakotilo (Radix balthica/labiata) ja kehäkotilot 
(Gyraulus spp.), simpukoista hernesimpukat (Pisidium 
spp.), päivänkorennoista Leptophlebiidae-heimon lajit, 
pikkusurviainen (Caenis horaria) ja järvilaakasurviainen 
(Kageronia fuscogrisea), sudenkorennoista tytönkorennot 
(Coenagrionidae) ja välkekorento (Somatochlora metalli-
ca), koskikorennoista Nemoura spp., vesiperhosista hieta-
palkoset (Hydroptila spp.), pullopalkoset (Oxyethira spp.), 
haavirysäkäs (Polycentropus flavomaculatus), karirysäkäs 
(Cyrnus flavidus), isosirvikkäät (Phryganeidae), putkisir-
vikkäät (Limnephilidae), viiksisarvekkaat (Mystacides 
spp.), leväsarvekkaat (Athripsodes spp.) ja petosarvekkaat 
(Oecetis spp.) sekä kovakuoriaisista pikkukuoksanen 
(Oulimnius tuberculatus).

Syvännealueet ovat niukkalajisia. Lähinnä esiintyy 
harvasukasmatoja (esim. Limnodrilus hoffmeisteri), survi-

aissääskiä (Procladius spp.) ja hernesimpukoita (Pisidium 
spp.).

Kalastossa esiintyy niin sanottuja yleislajeja, kuten 
haukea (Esox lucius), ahventa (Perca fluviatilis), säynettä 
(Leuciscus idus), madetta (Lota lota), muikkua (Coregonus 
albula), kuoretta (Osmerus eperlanus), kuhaa (Sander lu-
cioperca) ja särkeä (Rutilus rutilus). Pienemmissä humus-
järvissä lajisto on niukempi.

Linnusto on niukkaa. Luonnehtijalajeja ovat esimer-
kiksi sinisorsa (Anas platyrhynchos), tavi (Anas crecca), 
telkkä (Bucephala clangula), kalalokki (Larus canus) ja 
naurulokki (Chroicocephalus ridibundus).
Maantieteellinen vaihtelu: Eliöyhteisöjen monimuo-
toisuus ja kasvillisuuden runsaus vähenevät pohjoista 
kohti. Niukka- ja niukka-keskiravinteisuutta ilmen-
tävien vesi- ja rantakasvien osuus on suurempi Poh-
jois-Suomen kuin Etelä-Suomen luonnontilaisen kaltai-
sissa järvissä. Vesi- ja rantakasvien lajimäärän vaihtelu 
on samansuuntainen kuin pienillä humusjärvillä, mutta 
alueelliset erot ovat pienemmät.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Runsashumuk-
sisten järvien ympäristö on tavallisesti puustoista suo-
ta ja tuoretta kangasmetsää. Ranta-alue on vaihtelevan 
kokoinen, toisinaan laaja. Erilaisia rantatyyppejä on 
vaihtelevia määriä, sekalajitteisia rantoja ja mutaranto-
ja on yleisesti. Ruovikot, saraikot ja rantapensaikot ovat 
niukkoja. Lasku- ja tulouomat ovat tyypillisesti pieniä 
ja keskisuuria havumetsävyöhykkeen jokia. Latvajär-
viin laskevat uomat voivat olla havumetsävyöhykkeen 
turvemaiden puroja.
Esiintyminen: Runsashumuksiset järvet ovat keskitty-
neet Järvi-Suomeen, Pohjanmaalle sekä Pohjois-Karja-
lan ja Kainuun alueille. Tähän järvityyppiin kuuluvat 
esimerkiksi Ähtärinjärvi, Vaskivesi–Visuvesi (Virrat), 
Porovesi (Iisalmi), Syväri (Kuopio ja Lapinlahti) ja Ra-
nuanjärvi sekä Pieni Hietajärvi, Pieni Ritojärvi, Mujejärvi 
ja Viekijärvi Pohjois-Karjalassa. Oheinen esiintymiskart-
ta perustuu vesienhoidon vesimuodostumatietokantaan 
(Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat 2016). 
Käytetyssä aineistossa luontotyypin järviä on 7 % järvien 
lukumäärästä ja 5 % pinta-alasta. Tässä aineistossa alle 50 
ha:n järvet ovat kuitenkin selvästi aliedustettuina.
Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden sekä turvetuo-
tannon rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 1), ojitus 
(Oj 1), rantarakentaminen (R 1), ilmastonmuutos (Im 1), 
vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominaiset ravinnetasot ovat kohonneet huonoa eko-
logista tilaa vastaavalle tasolle. Korkeat ravinnetasot 
yhdessä kasvukauden korkeiden lämpötilojen kanssa 
aiheuttavat leväkukintoja ja heikentävät happioloja. 
Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi myös, mikäli 
sille ominainen lajisto on määrällisesti voimakkaasti 
vähentynyt ja korvautunut rehevöitymistä ja liettymis-
tä sietävällä lajistolla. Rehevöitymisen aiheuttamassa 
romahtamistilassa kasviplanktonin kokonaisbiomassat, 
haitallisten sinilevien prosenttiosuudet ja kasviplank-
tonin trofiaindeksi ovat kohonneet huonoa tilaa vas-
taavalle tasolle ja pääosan kalakannasta muodostavat 
särkikalat.
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Arvioinnin perusteet: Runsashumuksiset järvet arvi-
oitiin koko maassa ja osa-alueilla säilyväksi (LC) luon-
totyypiksi (Etelä-Suomi: A1–A3, B1–B3, C1–C3, D1–D3, 
CD3; Pohjois-Suomi: A1–A3, B1–B3, C3, CD3; koko maa: 
A1–A3, B1–B3, C1–C3, D3, CD3).

Runsashumuksisten järvien määrän ei arvioida 
muuttuneen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden 
ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä millään tarkas-
telualueella (A1–A3: LC). 

Runsashumuksisia järviä esiintyy lähinnä Etelä-Suo-
messa, jossa ne ovat melko yleisiä. Luontotyyppi on täten 
Etelä-Suomessa ja koko maassa B-kriteerien perusteella 
säilyvä (B1–B3: LC). Pohjois-Suomessa on vesienhoidon 
vesimuodostumatietojen perusteella vain neljä luonto-
tyyppiin kuuluvaa järveä, joiden perusteella laskettu le-
vinneisyysalue on noin 5 400 km2 ja esiintymisruutuja on 
neljä. Tiedot puuttuvat kuitenkin alle 50 ha:n kokoisista 
runsashumuksisista järvistä, joten luontotyypin levin-
neisyys- ja esiintymisalue voivat olla edellä mainittua 
jonkin verran suurempia. Vaikka luontotyyppi todennä-
köisesti alittaisi Pohjois-Suomessa B-kriteerin raja-arvot 
levinneisyys- ja esiintymisalueen koossa, sitä ei katsottu 
jatkuvasti taantuvaksi, vaan luontotyyppi on myös Poh-
jois-Suomessa B-kriteerin perusteella säilyvä (B1–B3: LC).

Runsashumuksisten järvien abioottisen laadun muu-
tosta arvioitiin lyhyemmällä aikavälillä kokonaisfosfo-
rin aikasarjojen avulla. Kokonaisfosforin pitoisuudet 
ovat hieman laskeneet 50 vuoden aikajaksolla Etelä-Suo-
messa, joten luontotyyppi arvioitiin Etelä-Suomessa ja 
koko maassa sekä menneen 50 vuoden että mennyttä ja 
tulevaa yhdistävän 50 vuoden ajanjakson tarkastelussa 
säilyväksi (C1 & C2b: LC). Pohjois-Suomessa luontotyyp-
pi on kokonaisfosforimuuttujan suhteen puutteellisesti 

tunnettu (C1 & C2b: DD). Pitkän aikavälin abioottisen 
laadun tarkastelussa käytettiin vesienhoidon ekologisen 
tilaluokittelun muuttujista kokonaisfosforia ja vesistön 
hydromorfologista tilaa. Tarkastelussa muuttujien ny-
kytilaa verrattiin tyyppikohtaiseen vertailutilaan, joka 
vastaa luonnontilaisen kaltaista tilaa. Pitkän aikavälin 
abioottisten muutosten osalta luontotyyppi on koko 
maassa ja osa-alueilla säilyvä (C3: LC).

Bioottisen laadun muuttuneisuutta sekä menneen 
50 vuoden että mennyttä ja tulevaa yhdistävän 50 
vuoden aikajaksolla tarkasteltiin hyödyntäen a-kloro-
fyllin aikasarjoja. Luontotyyppi on tämän muuttujan 
perusteella Etelä-Suomessa säilyvä (D1 & D2b: LC), 
mutta Pohjois-Suomessa ja koko maassa puutteellisesti 
tunnettu (D1 & D2b: DD). Pitkän aikavälin bioottisen 
laatumuutoksen tarkastelussa hyödynnettiin vesienhoi-
don ekologisen tilaluokittelun muuttujista a-klorofylliä, 
vesikasvien tyyppilajien suhteellista osuutta ja kalojen 
biomassaa vastaavalla periaatteella kuin abioottisen laa-
dun tarkastelussa. Esiteolliseen aikaan verrattuna luon-
totyyppi on näiden bioottisten muuttujien perusteella 
Etelä-Suomessa ja koko maassa säilyvä (D3: LC), mutta 
Pohjois-Suomessa puutteellisesti tunnettu (D3: DD). 
Yhdistettyä abioottista ja bioottista laatua kuvaavan 
vesienhoidon ekologisen tilaluokan perusteella luonto-
tyyppi on koko maassa ja osa-alueilla säilyvä (CD3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Koko maassa ja Etelä-Suomes-
sa menetelmän muutos ja tiedon kasvu.
Kehityssuunta: Vakaa. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin humuspitoiset järvet ja lam-
met (3160).
Vastuuluontotyypit: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
runsashumuksiset järvet ja lammet. Muutamat suuret 
runsashumuksiset järvet sisältyvät myös vastuuluon-
totyyppiin reittivedet.

V1.09

Matalat runsashumuksiset järvet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT D3, CD3 =
Etelä-Suomi NT D3, CD3 =
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Matalat runsashumuksiset järvet ovat 
turvemaiden järviä, joissa humuksen vaikutukset muun 
muassa happitilanteeseen kärjistyvät mataluuden ta-
kia. Runsashumuksisten järvien vesi on hyvin tummaa, 
keskiravinteista (kokonaisfosforipitoisuus luokkaa 
20–30 µg/l) ja hapanta (pH usein alle 6,0). Huomattava 
osa vesimassasta ja pohjasta voi jäätyä talvisin. Mata-
lat runsashumuksiset järvet erotellaan muista järvistä 
luontaisen humuspitoisuuden ja keskisyvyyden perus-
teella. Matalien runsashumuksisten järvien luontainen 
veden väriluku on yli 90 mg Pt/l ja keskisyvyys on alle 
3  m. Luontotyypin järvien koko vaihtelee 0,1  km2:stä 
(rajanveto uhanalaisuusarvioinnin lampiin) 66 km2:iin 
(Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat 2016). 
Keskimääräinen koko on pieni, 0,9 km2.
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Botaaniselta järvityypiltään (Maristo 1941; Tikkanen 
1972) matalat humusjärvet ovat tavallisesti Equisetum- 
tai Nuphar-tyypin järviä. Matalissa runsashumuksisis-
sa järvissä vesi- ja rantakasvilajisto on samantyyppinen 
kuin muissa runsashumuksisissa järvissä. Uposkasvil-
lisuuden osuus suhteessa muuhun vesi- ja rantakasvil-
lisuuteen on jonkin verran suurempi matalissa kuin 
muissa runsashumuksisissa järvissä. Vesisammalet 
ovat melko yleisiä ja joissain pienissä järvissä niiden 
runsausosuus voi olla luontaisesti suhteellisen korkea. 
Mataluuden takia vesikasvillisuuden esiintymisalueen 
pinta-ala suhteessa koko järven pinta-alaan on usein 
melko suuri.

Järvityypille ominaisia vesi- ja rantakasveja ovat 
muun muassa järvikorte (Equisetum fluviatile), tert-
tualpi (Lysimachia thyrsiflora), pullosara (Carex rostra-
ta), jouhisara (C. lasiocarpa), vaalealahnanruoho (Isoë-
tes echinospora), vesisara (Carex aquatilis), rantaleinikki 
(Ranunculus reptans), järviruoko (Phragmites australis), 
uistinvita (Potamogeton natans), ahvenvita (P. perfoliatus), 
lampisirppisammal (Sarmentypnum trichophyllum) ja 
aapasirppisammal (S. procerum). Nielulevät ja piilevät 
ovat tavallisia kasviplanktonryhmiä (Lepistö ym. 2003). 
Gonyostomum semen -limalevää voi toisinaan olla run-
saasti. Sinilevien massaesiintymät eivät ole runsashu-
muksisille järville tyypillisiä. Erittäin pienissä järvissä 
ranta-alueen vaikutuksesta rihmamaisten viherlevien, 
koriste- ja piilevien osuus saattaa olla suhteellisen suuri. 
Suuret pigmenttipitoisuudet ovat tyypillisiä tummien 
vesien leville, minkä vuoksi runsasravinteisuutta mit-
taavat a-klorofyllipitoisuudet saattavat olla näissä jär-
vissä erittäin korkeita, vaikka leväbiomassa ei olisikaan 
suuri. Humuksen vaikutus planktonlajistoon korostuu 
matalissa järvissä.

Rantavyöhykkeen kivikkorannoilla selkärangatto-
mien lajisto muodostuu harvasukasmadoista (Oligochae-
ta) ja surviaissääsken toukista (Chironomidae). Muita 
tyypillisiä lajeja ovat juotikkaista Helobdella stagnalis ja 
Erpobdella octoculata, kotiloista muun muassa muunnos-
limakotilo (Radix balthica/labiata) ja kehäkotilot (Gyraulus 

spp.), simpukoista hernesimpukat (Pisidium spp.), päivän-
korennoista Leptophlebiidae-heimon lajit, pikkusurvi-
ainen (Caenis horaria) ja järvilaakasurviainen (Kageronia 
fuscogrisea), sudenkorennoista tytönkorennot (Coenag-
rionidae) ja välkekorento (Somatochlora metallica), koski-
korennoista Nemoura spp., vesiperhosista hietapalkoset 
(Hydroptila spp.), pullopalkoset (Oxyethira spp.), haaviry-
säkäs (Polycentropus flavomaculatus), karirysäkäs (Cyrnus 
flavidus), isosirvikkäät (Phryganeidae), putkisirvikkäät 
(Limnephilidae), viiksisarvekkaat (Mystacides spp.) ja 
leväsarvekkaat (Athripsodes spp.) sekä kovakuoriaisista 
pikkukuoksanen (Oulimnius tuberculatus).

Syvänteet, jos niitä esiintyy, ovat niukkalajisia. Lä-
hinnä esiintyy harvasukasmatoja ja surviaissääskiä 
(Procladius spp.) sekä hernesimpukoita (Pisidium spp.).

Kalastossa esiintyy niin sanottuja yleislajeja, kuten 
haukea (Esox lucius), ahventa (Perca fluviatilis) ja särkeä 
(Rutilus rutilus) sekä mahdollisesti ruutanaa (Carassius 
carassius). Ahvenpopulaatiot voivat olla kääpiöityneitä 
eli kalat pienikokoisia vähäisen saalistuksen ja vähäi-
sen pyynnin takia. Talvisten happikatojen yleisyyden 
vuoksi huonoa happitilannetta kestävien lajien osuus 
on suuri ja hapettomuuden vaikutukset kalastoon ja 
pohjaeläimistöön korostuvat.

Linnustoa luonnehtivat laulujoutsen (Cygnus cygnus), 
tavi (Anas crecca), sinisorsa (Anas platyrhynchos), jouhi-
sorsa (Anas acuta), haapana (Mareca penelope), tukkasotka 
(Aythya fuligula), telkkä (Bucephala clangula) sekä nau-
rulokki (Chroicocephalus ridibundus), pikkulokki (Hyd-
rocoloeus minutus) ja kalalokki (Larus canus).
Maantieteellinen vaihtelu: Eliöyhteisöjen monimuo-
toisuus ja kasvillisuuden runsaus vähenevät pohjoista 
kohti. Niukka- ja niukka-keskiravinteisuutta ilmen-
tävien vesi- ja rantakasvien osuus on suurempi Poh-
jois-Suomen kuin Etelä-Suomen luonnontilaisen kaltai-
sissa järvissä. Vesi- ja rantakasvien lajimäärän vaihtelu 
on samansuuntainen kuin pienillä humusjärvillä, mutta 
alueelliset erot ovat pienemmät.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Matalien 
runsashumuksisten järvien ympäristö on tavallisesti 
puustoista suota ja tuoretta kangasmetsää. Ranta-alue 
on vaihtelevan kokoinen, toisinaan laaja. Erilaisia ran-
tatyyppejä on vaihtelevia määriä, sekalajitteisia rantoja 
ja mutarantoja esiintyy yleisesti. Ruovikot, saraikot ja 
rantapensaikot ovat niukkoja tai toisinaan runsaam-
pia suurten järvien ranta-alueella. Lasku- ja tulouomat 
ovat tyypillisesti pieniä ja keskisuuria havumetsävyö-
hykkeen jokia. Latvajärviin laskevat uomat voivat olla 
havumetsävyöhykkeen turvemaiden puroja.
Esiintyminen: Matalien runsashumuksisten järvien 
painopisteet ovat Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa–
Kainuussa ja Perä-Pohjolassa. Luontotyyppi on erityi-
sen tyypillinen tasaisilla, soisilla vedenjakajaseuduilla. 
Lounaisella rannikkomaalla, Metsä-Lapissa ja Tuntu-
ri-Lapissa matalia runsashumuksia järviä on hyvin vä-
hän. Oheinen esiintymiskartta perustuu vesienhoidon 
vesimuodostumatietokantaan (Vesipuitedirektiivin mu-
kaiset vesimuodostumat 2016). Käytetyssä aineistossa 
luontotyypin järviä on 18 % järvien lukumäärästä ja 5 
% pinta-alasta. Tässä aineistossa alle 50 ha:n järvet ovat 
kuitenkin selvästi aliedustettuina.

Sääksjärvi, Juva. Kuva: Jarkko Leka
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Uhanalaistumisen syyt: Maa- ja metsätalouden sekä tur-
vetuotannon rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 2),  
ojitus (Oj 1), metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1), 
kemialliset haittavaikutukset (kaloihin kertyvä eloho-
pea; Kh 1), vesirakentaminen (Vra 1), rantarakentaminen 
(R 1).
Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotan-
non rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 2), ojitukset 
(Oj 1), vesirakentaminen (Vra 1), rantarakentaminen (R 1),  
ilmastonmuutos (Im 1), metsien uudistamis- ja hoitotoi-
met (M 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominaiset ravinnetasot ovat kohonneet huonoa eko-
logista tilaa vastaavalle tasolle. Korkeat ravinnetasot 
yhdessä kasvukauden korkeiden lämpötilojen kanssa 
aiheuttavat leväkukintoja ja heikentävät happioloja. 
Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi myös, mikäli 
sille ominainen lajisto on määrällisesti voimakkaasti 
vähentynyt ja korvautunut rehevöitymistä ja lietty-
mistä sietävällä lajistolla. Rehevöitymisestä johtuvassa 
romahtamisessa kasviplanktonin kokonaisbiomassat, 
haitallisten sinilevien prosenttiosuudet ja kasviplank-
tonin trofiaindeksi ovat kohonneet huonoa tilaa vas-
taavalle tasolle ja pääosan kalakannasta muodostavat 
särkikalat.
Arvioinnin perusteet: Matalat runsashumuksiset 
järvet arvioitiin koko maassa ja Etelä-Suomessa sil-
mälläpidettäviksi (NT) luontotyypin pitkällä aikavä-
lillä tapahtuneiden laatumuutosten perusteella (D3, 
CD3). Pohjois-Suomessa matalat runsashumuksiset 
järvet on säilyvä (LC) luontotyyppi (A1–A3, B1–B3, 
C3, D3, CD3).

Matalien runsashumuksisten järvien määrän ei 
arvioida muuttuneen tai muuttuvan merkittävästi 50 
vuoden ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä millään 
tarkastelualueella (A1–A3: LC). 

Levinneisyys- ja esiintymisalueen koon sekä esiin-
tymispaikkojen määrän perusteella luontotyyppi on 
Etelä-Suomessa ja koko maassa säilyvä (B1–B3: LC). Poh-
jois-Suomessa luontotyypin levinneisyysalue on sup-
pea (noin 42 900 km2), mutta luontotyypillä ei arvioitu 
olevan jatkuvaa taantumista tai sen uhkaa tulevan 20 
vuoden aikana, joten matalat runsashumuksiset järvet 
arvioitiin myös Pohjois-Suomessa B-kriteerin perusteel-
la säilyviksi (B1–B3: LC).

Matalien runsashumuksisten järvien abioottisen 
laadun muutosta arvioitiin 50 vuoden ajanjaksoilla ko-
konaisfosforin aikasarjojen avulla. Kokonaisfosforin 
pitoisuudet eivät ole suuresti muuttuneet matalilla run-
sashumuksisilla järvillä 50 vuodessa, joten luontotyyppi 
arvioitiin sekä menneen 50 vuoden että mennyttä ja 
tulevaa yhdistävän 50 vuoden ajanjakson perusteella 
säilyväksi Etelä-Suomessa ja koko maassa (C1 & C2b: 
LC). Pohjois-Suomessa abioottinen laatu on vastaavilla 
ajanjaksoilla puutteellisesti tunnettu (C1 & C2b: DD). 
Pidemmän aikavälin abioottisen laadun tarkastelus-
sa käytettiin vesienhoidon ekologisen tilaluokittelun 
muuttujista kokonaisfosforia ja vesistön hydromorfolo-
gista tilaa. Tarkastelussa muuttujien nykytilaa verrattiin 
tyyppikohtaiseen vertailutilaan, joka vastaa luonnonti-
laisen kaltaista tilaa. Luontotyyppi arvioitiin säilyväksi 
näiden muuttujien perusteella koko maassa ja osa-alu-
eilla (C3: LC).

Bioottisen laadun muuttuneisuutta sekä menneen 
50 vuoden että mennyttä ja tulevaa yhdistävän 50 
vuoden aikajaksolla tarkasteltiin hyödyntäen a-kloro-
fyllin aikasarjoja. Tarkastelu oli mahdollinen vain Ete-
lä-Suomessa, jossa matalien runsashumuksisten järvien 
a-klorofyllin pitoisuudet ovat hieman laskeneet viime 
vuosikymmeninä. Tämän perusteella luontotyyppi on 
Etelä-Suomessa ja koko maassa säilyvä (D1 & D2b: LC), 
mutta Pohjois-Suomessa puutteellisesti tunnettu (D1 & 
D2b: DD). Pitkän aikavälin bioottisen laatumuutoksen 
tarkastelussa hyödynnettiin vesienhoidon ekologisen 
tilaluokittelun muuttujista a-klorofylliä, vesikasvien 
tyyppilajien suhteellista osuutta ja kalojen biomassaa 
vastaavalla periaatteella kuin abioottisen laadun tarkas-
telussa. Esiteolliseen aikaan verrattuna vesikasvillisuu-
den tila on muuttunut Etelä-Suomessa ja koko maassa ja 
myös a-klorofyllipitoisuus on Etelä-Suomessa heikenty-
nyt. Näiden muutosten perusteella luontotyyppi arvioi-
tiin Etelä-Suomessa ja koko maassa silmälläpidettäväksi 
(D3: NT, vaihteluväli LC–NT), kun taas Pohjois-Suomes-
sa luontotyyppi on säilyvä (D3: LC).

Luontotyyppiin kuuluvista vesimuodostumista 27 % 
ei yltänyt hyvään tilaan 2. vesienhoitokauden ekologi-
sessa luokittelussa. Uhanalaisuusluokan arvioinnissa 
luontotyyppi arvioitiin yhdistettyä abioottista ja bioot-
tista laatua kuvaavan vesienhoidon ekologisen tilaluo-
kan perusteella silmälläpidettäväksi koko maassa ja Ete-
lä-Suomessa (CD3: NT). Pohjois-Suomessa luontotyyppi 
on vesienhoidon ekologisen tilaluokituksen perusteella 
säilyvä (CD3: LC).
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Sisävedet ja rannat

Luokkamuutoksen syyt: Pohjois-Suomessa menetel-
män muutos ja tiedon kasvu.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin humuspitoiset järvet ja lam-
met (3160).
Vastuuluontotyypit: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
runsashumuksiset järvet ja lammet.

V1.10

Pohjois-Lapin järvet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT B1a(ii,iii)b ?
Etelä-Suomi
Pohjois-Suomi NT B1a(ii,iii)b ?

kasvustoja (Rintanen 1982). Nitella-tyypin järvistä ilma-
versoiset puuttuvat lukuun ottamatta hyvin niukkoina 
tavattavia saroja ja järvikortetta (Equisetum  fluviatile).  
Näkinpartaiset ja vesisammalet ovat runsaita verrat-
tuna muihin elomuotoihin. Nitella-vyöhyke alkaa 1,5–
2 m:n syvyydestä ja voi jatkua jopa 8–9 m:n syvyyteen. 

Pohjois-Lapin järville ominaisia vesi- ja rantakasveja 
ovat muun muassa pullosara (Carex rostrata), vesisara 
(C. aquatilis), järvikorte (Equisetum fluviatile), ruskoärviä, 
järvisätkin, rantaleinikki (Ranunculus reptans), kaitapal-
pakko (Sparganium angustifolium), aapasirppisammal 
(Sarmentypnum procerum) ja lettolierosammal (Scorpi-
dium scorpioides). Järvi- ja hauensiloparta (Nitella flexilis 
ja N. opaca) sekä aapasirppisammal ja lettolierosammal 
ovat yleisempiä Pohjois-Lapin järvillä kuin muilla järvi-
tyypeillä. Vesi- ja rantakasvien lajilukumäärä on yleensä 
alle 20. Tunturijärvien perustuotanto on yleensä alhai-
nen, ja suuri osa siitä syntyy muista kuin planktisista 
levistä. Kasviplanktonissa dominoivat kulta- ja piilevät 
(Sorvari 2001). Kasviplanktonin maksimimäärä saavu-
tetaan usein vasta loppukesällä.

Pohjois-Lapin järvien kalastoon kuuluvat harjus 
(Thymallus thymallus), nieriä (Salvelinus alpinus), taimen 
(Salmo trutta), siika (Coregonus lavaretus) ja mutu (Phoxi-
nus phoxinus) (Tammi ja Rask 2002). Ne suosivat tai vaa-
tivat kylmää ja hapekasta vettä. Leveysaste ja korkeus 
merenpinnasta määräävät selvimmin edellä mainittu-
jen lajien esiintymisen.

Pohjois-Lapin järvien hyönteis- ja pohjaeläintuotanto 
voi olla huomattavaa. Ilmaston tai ilmastosta riippuvien 
tekijöiden vaikutus näkyy muun muassa surviaissääs-
kitoukkien, vesikirppujen (Cladocera) ja piilevien lajis-
tossa (Korhola ym. 1998). Yleisiä vesiselkärangattomien 
ryhmiä Lapin järvissä ovat muun muassa surviaissääs-
ket (Chironomidae), Lumbriculidae-heimon harvasu-
kasmadot, hernesimpukat (Pisidium spp.), pikkumalluai-
set (Corixidae), polttiaiset (Ceratopoginidae), isosirvik-
käät (Phryganeidae), putkisirvikkäät (Limnephilidae) ja 
rysäsirvikkäät (Polycentropodidae) sekä Leptophlebii-
dae-heimon päivänkorennot (Yakovlev 1999).

Linnustoa luonnehtivat kaakkuri (Gavia stellata), alli 
(Clangula hyemalis), telkkä (Bucephala clangula), mustalin-
tu (Melanitta nigra) ja lapintiira (Sterna paradisaea).

Pohjois-Lapin järvet ovat ympäristöoloiltaan ja eliöyh-
teisöltään laaja-alainen luontotyyppi, jonka vaihtelua 
ja mahdollista jakamista useammaksi luontotyypiksi 
tulisi selvittää ennen seuraavaa uhanalaisuusarviointia.
Maantieteellinen vaihtelu: Järven korkeus merenpin-
nasta aiheuttanee merkittävintä vaihtelua. Mitä kor-
keammalla järvi sijaitsee, sitä lyhyempi on tuotantokau-
si ja sitä vähemmän valuma-alueelta kertyy ravinteita 
järveen. Eliöyhteisön monimuotoisuus ja lajimäärä ovat 
pieniä korkealla sijaitsevissa järvissä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Tunturijärvet ra-
jautuvat usein tunturikoivikoihin ja -kivikoihin, tunturi- 
kankaisiin, tunturikangaspensaikoihin sekä tunturi- 
soihin ja -kosteikkoihin. Ranta-alue on yleensä kapea, 
kallio-, kivikko- ja lohkarerannat yleisiä, toisinaan myös 
sora- ja hiekkarannat. Hienojakoiset rannat ovat harvi-
naisia. Lasku- ja tulouomat ovat yleensä tunturialueen 
pikkujokia ja puroja.

Buolbmátgeasjávri, Utsjoki. Kuva: Jari Ilmonen

Luonnehdinta: Pohjois-Lapin järvet sijaitsevat yleensä 
männyn metsänrajan yläpuolella. Pohjois-Lapin järvet 
ovat enimmäkseen pienehköjä, pinta-alaltaan yleensä 
10–50 ha. Kooltaan suurimpia ovat Kilpisjärvi–Alajärvi 
(37 km2), Iijärvi (37 km2) ja Pautujärvi (24 km2). Luonto-
tyypin järvet ovat hyvin niukkatuottoisia ja kirkasve-
tisiä tai lievästi ruskeavetisiä. Niille on tunnusomaista 
veden kylmyys: vuotuinen pinnan maksimilämpötila 
on korkeintaan noin +15  ºC ja jääpeitteisen ajan kesto 
on noin 9 kuukautta (vrt. Sorvari ym. 2000). Joukkoon 
mahtuu maaperätekijöiden ja sijainnin vaihtelun vuoksi 
erilaisia järviä. Blom ym. (1998) erottivat kaksi ryhmää, 
joita luonnehtivat eroavuudet muun muassa koossa, 
lämpötilassa ja veden humuspitoisuudessa.

Botaaniselta järvityypiltään (Maristo 1941; Rintanen 
1982) Pohjois-Lapin järvet ovat niukkalajisia, tavallisesti 
Carex- tai uposkasvityypin järviä, harvemmin Nitella- tai 
Nuphar-tyypin järviä. Pohjois-Lapin järville on tyypillis-
tä kelluslehtisten ja ilmaversoisten niukkuus. Sarat ovat 
yleisiä, mutta niiden kasvustot ovat harvoja. Carex-tyy-
pin järvissä uposlehtisiä lajeja on vähän, mutta erityises-
ti ruskoärviä (Myriophyllum alterniflorum) ja järvisätkin 
(Ranunculus schmalhausenii) voivat muodostaa yhtenäisiä 
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Esiintyminen: Pohjois-Lapin järvet ovat keskittyneet 
Tunturi-Lappiin. Metsä-Lapissa niitä on selvästi vähem-
män. Tähän järvityyppiin kuuluvat esimerkiksi Kilpis-
järvi, Saanajärvi, Pulmankijärvi (Utsjoki) ja Pöyrisjärvi 
(Enontekiö). Oheinen esiintymiskartta perustuu vesien-
hoidon vesimuodostumatietokantaan (Vesipuitedirek-
tiivin mukaiset vesimuodostumat 2016). Käytetyssä 
aineistossa luontotyypin järviä on 4 % järvien luku-
määrästä ja 1,3 % pinta-alasta. Suuri osa Pohjois-Lapin 
järvistä on kuitenkin kooltaan 10–50 ha, ja käytetyssä 
vesimuodostuma-aineistossa alle 50 ha:n järvet ovat 
selvästi aliedustettuina.

© SYKE 

Pohjois-Lapin järvet

Uhanalaistumisen syyt: Ilmastonmuutos (Im 1), ilman-
saasteiden kaukokulkeuma (Kh 1), vesien rehevöitymi-
nen ja likaantuminen (Vre 1).
Uhkatekijät: Ilmastonmuutos (Im 2), ilmansaasteiden 
kaukokulkeuma (Kh 1), vesien rehevöityminen ja li-
kaantuminen (Vre 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan romah-
taneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille ominai-
set ravinnepitoisuudet ovat kohonneet huonoa ekologista 
tilaa vastaavalle tasolle ja esiintymien lämpö- ja happiolot 
ovat muuttuneet epäsuotuisiksi tyypille ominaisen la-
jiston kannalta. Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi 
myös, mikäli sille ominainen lajisto on määrällisesti voi-
makkaasti vähentynyt ja korvautunut rehevöitymistä ja 
vesien lämpenemistä sietävällä lajistolla.
Arvioinnin perusteet: Pohjois-Lapin järvet arvioitiin 
silmälläpidettäviksi (NT) suppean levinneisyysalueen 
ja luontotyypin taantumisen vuoksi (B1). 

Luontotyyppiin kuuluvien järvien määrän ei arvioi-
da muuttuneen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden 
ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä (A1–A3: LC). 

Pohjois-Lapin järvien levinneisyysalue kattaa 
31 000 km2, ja luontotyypillä on 111 esiintymisruutua. 
Suppean levinneisyysalueen lisäksi Pohjois-Lapin jär-
vien mahdolliseksi uhkaksi katsottiin ilmastonmuu-
tos. Tunturialueen virtavesien mallinnustutkimuksen 
(Mustonen ym. 2018) mukaan tulevan 20 vuoden ku-
luessa hydrologian ja lämpötilan muutosten ei odoteta 

merkittävästi vaikuttavan tunturialueen virtavesien 
pohjaeläinyhteisöihin, jos oletetaan päästöjen kehitty-
vän keskimääräisiin päästöskenaarioihin (RCP4.5) pe-
rustuvien mallien mukaisesti. Arktinen alue on kuiten-
kin herkin ilmastomuutokselle, ja muutokset voivat olla 
ennakoitua nopeampia. Päästöjen kehitys on ollut myös 
kolmanneksen nopeampaa kuin skenaariolaskelmissa 
on oletettu, ja niiden kasvu jatkuu edelleen (Le Quéré 
ym. 2018). Arktisissa järvissä on paleolimnologisten tut-
kimusten mukaan ollut jo noin sadan vuoden ajan käyn-
nissä nopea lajisto- ja ekosysteemimuutos (Smol ym. 
2005; Rühland ym. 2015). Näin ollen Pohjois-Lapin järvet 
oletettavasti taantuvat parhaillaan ilmastomuutoksen 
seurauksena, mutta koska vaikutusten voimakkuudesta 
ei ole riittävästi tietoa, luontotyyppi arvioitiin B1-kritee-
rin perusteella (B1a(ii,iii)b) silmälläpidettäväksi (NT). 
Esiintymisalueen koon ja esiintymispaikkojen määrän 
osalta luontotyyppi on säilyvä (B2 & B3: LC).

Pohjois-Lapin järvien abioottisen laadun muutosta 50 
vuoden ajanjaksoilla tarkasteltiin kokonaisfosforipitoi-
suuden perusteella. Luontotyyppi arvioitiin asiantunti-
ja-arviona säilyväksi menneen 50 vuoden ajanjakson tar-
kastelussa (C1: LC) perustuen kuormituksen vähyyteen 
alueella. Tiedot eivät riittäneet tulevan 50 vuoden ajan-
jakson arviointiin (C2a: DD). Pitkän aikavälin abioottisen 
laadun muutosta (C3) arvioitiin käyttäen vesienhoidon 
ekologisen tilaluokittelun muuttujista kokonaisfosforia ja 
vesistön hydromorfologista tilaa. Tarkastelussa muuttu-
jien nykytilaa verrattiin tyyppikohtaiseen vertailutilaan, 
joka vastaa luonnontilaisen kaltaista tilaa. Esiteolliseen 
aikaan verrattuna Pohjois-Lapin järvet ovat säilyviä näi-
den muuttujien perusteella (C3: LC).

Menneen ja tulevan 50 vuoden bioottisten laatumuu-
tosten osalta Pohjois-Lapin järvet on puutteellisesti tun-
nettu luontotyyppi (D1 & D2a: DD). Bioottisen laadun 
muutosten pidemmän ajan tarkastelussa hyödynnet-
tiin vesienhoidon ekologisen tilaluokittelun muuttu-
jista a-klorofylliä, vesikasvien tyyppilajien suhteellista 
osuutta ja kalojen biomassaa vastaavalla periaatteella 
kuin abioottisen laadun tarkastelussa. Ainoastaan a-klo-
rofyllistä oli käytettävissä riittävästi aineistoa arvioin-
tiin, jonka mukaan luontotyyppi on esiteolliseen aikaan 
verrattuna säilyvä (D3: LC). Yhdistettyä abioottista ja 
bioottista laatua kuvaavan vesienhoidon ekologisen ti-
laluokan perusteella luontotyyppi arvioitiin myös säi-
lyväksi (CD3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos, tiedon 
kasvu.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy pää-
osin luontodirektiivin luontotyyppiin karut kirkasvetiset 
järvet (3110).

V1.11

Runsasravinteiset järvet 
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN (VU–EN) D1 –
Etelä-Suomi EN D1 –
Pohjois-Suomi NT B1,2a(ii,iii)b =
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Sisävedet ja rannat

Ahuli, Kangasala. Kuva: Jarkko Leka

Luonnehdinta: Runsasravinteiset järvet sijaitsevat sa-
vikkoalueilla tai runsasravinteisilla kallio- ja maape-
räalueilla. Ne ovat useimmiten pieniä tai keskikokoisia 
ja matalia. Runsasravinteisissa järvissä vesi on tyypil-
lisesti sameaa, neutraalia tai emäksistä ja ravinteikasta. 
Veden sameuden takia näkösyvyys on tavallisesti pieni, 
mutta tyyppiin lukeutuu myös kirkasvetisiä järviä (vi-
ta- ja sahalehtijärvet), joissa voi olla selvä pohjavesivai-
kutus. Runsasravinteisissa järvissä savi- ja hiesupohjat 
ovat yleisiä.

Runsasravinteisten järvien valuma- alueen maa- tai 
kallioperä on ravinteista tai hienojakoista, mistä syystä 
veden ravinteisuus on luonnostaan huomattava. Vesien-
hoidon tyypittelyssä erottelutekijöinä on käytetty tal-
viaikaista sameutta (kokeellinen arvo yli 5 FTU) ja/tai 
saven hallitsevaa asemaa valuma-alueen maaperässä, ja 
lisäksi on voitu tukeutua asiantuntija-arvioon.

Botaanisista järvityypeistä runsasravinteisiin järviin 
sisältyvät ainakin vitajärvet (Potamogeton-tyyppi), sa-
halehtijärvet (Stratiotes-tyyppi) ja lähdevaikutteiset 
osmankäämi-sarpiojärvet (Typha-Alisma-tyyppi) sekä 
osa uposruohojärvistä (elodeidi-tyyppi). Ihmistoimin-
nan voimakkaasti rehevöittämien järvien kasvillisuus 
on voinut muuttua merkittävästi luontaisesti vallin-
neeseen tilanteeseen verrattuna, jolloin näiden järvien 
erottaminen luontaisesti runsasravinteisista järvistä voi 
olla hyvin vaikeaa. Myös osa kaislajärvistä (Scirpus la-
custer-tyyppi) on luontaisesti runsasravinteisia (esim. 
Kiuruvesi). Omana erityisenä ryhmänä on mainittava 
Pohjois-Suomen sahalehtijärvet, jotka ovat keskittyneet 
Kittilään. Rintasen (1982) Suomen Lapin botaanisia 
järvityyppejä käsittelevässä aineistossa on 15 Stratio-
tes-järveä (3,1 % kaikista aineiston järvistä), joista 12 
sijaitsee Kittilässä. 

Luontaisesti runsasravinteisissa järvissä vesikasvi-
lajisto on monipuolinen ja runsasravinteisuutta ilmen-
tävät vesikasvit ovat yleisiä ja suhteellisen runsaita. 
Etenkin sameissa vesissä kelluslehtisten ja ilmaver-
soisten kasvustot ovat tiheitä ja laajoja. Ruovikot ovat 
tyypillisesti erittäin tiheitä. Runsasravinteisille järville 
ominaisia lajeja ovat muun muassa ratamosarpio (Alis-
ma plantago-aquatica), isoulpukka (Nuphar lutea), ranta-
palpakko (Sparganium emersum), järviruoko (Phragmites 
australis), järvikaisla (Schoenoplectus lacustris), viiltosara 
(Carex acuta), rantaluikka (Eleocharis palustris), pikku-
limaska (Lemna minor), uistinvita (Potamogeton natans), 
tylppälehtivita (P. obtusifolius) ja pikkuvita (P. berchtoldii). 
Luonnehtijalajeja, jotka esiintyvät pääasiassa runsas-
ravinteisilla järvillä, ovat muun muassa isopalpakko 
(Sparganium erectum), isolimaska (Spirodela polyrhiza), ka-
peaosmankäämi (Typha angustifolia), sarjarimpi (Butomus 
umbellatus), sahalehti (Stratiotes aloides), kiehkuraärviä 
(Myriophyllum verticillatum), isolumme (Nymphaea alba) 
ja kilpukka (Hydrocharis morsus-ranae). 

Runsasravinteisten järvien kasvillisuutta ja kasvi-
lajistoa ovat kuvanneet Maristo (1941), Rintanen (1982), 
Toivonen ja Huttunen (1995), Ranta ja Toivonen (2009) ja 
Toivonen (2017). Erityisen suuri lajimäärä on luontaisesti 
mesotrofisissa järvissä, joissa on voimakas pohjavesi-
vaikutus; näitä ovat kuvanneet tarkemmin Sirén (1969), 
Lammi ja Lammi (1988), Uotila (1997) ja Uotila (2014).

Savialueiden luonnostaan runsasravinteisissa ja 
sameissa vesissä tyypillisiä kalalajeja ovat eutrofian/
runsasravinteisuuden ilmentäjät: pasuri (Blicca bjoerk-
na), sorva (Scardinius erythrophthalmus), lahna (Abramis 
brama), ruutana (Carassius carassius), suutari (Tinca tin-
ca) ja sulkava (Ballerus ballerus) (Tammi ja Rask 2002), 
tosin vain eteläisessä Suomessa. Tähän järvityyppiin 
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kuuluvat myös yleislajit ahven (Perca fluviatilis), hauki 
(Esox lucius), särki (Rutilus rutilus), kiiski (Gymnocephalus 
cernua) ja made (Lota lota), sekä kuha (Sander lucioperca), 
kuore (Osmerus eperlanus) ja usein muikkukin (Coregonus 
albula).

Runsasravinteisten järvien syvänteissä yleisiä poh-
jaeläimiä ovat Tubificidae-harvasukasmadot ja monet 
surviaissääskilajit (mm. Chironomus anthracinus, C. 
plumosus). Sulkasääsken (Chaoborus spp.) toukat voivat 
muodostaa erittäin tiheitä populaatioita savisameissa 
järvissä (Horppila ym. 2004).

Runsasravinteisissa järvissä on usein laajoja ruovi-
koita, joiden linnusto on runsasta. Linnustoa luonneh-
tivat silkkiuikku (Podiceps cristatus), tavi (Anas crecca), 
heinätavi (Spatula querquedula), lapasorsa (Spatula cly-
peata), sinisorsa (Anas platyrhynchos), punasotka (Aythya 
ferina), nokikana (Fulica atra), mustakurkku-uikku (Po-
diceps auritus), luhtakana (Rallus aquaticus), luhtahuitti 
(Porzana porzana), pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) ja 
naurulokki (Chroicocephalus ridibundus), ruskosuohauk-
ka (Circus aeruginosus), kaulushaikara (Botaurus stellaris), 
haapana (Mareca penelope), laulujoutsen (Cygnus cygnus) 
ja ruovikoissa kurki (Grus grus), pajusirkku (Schoeniclus 
schoeniclus), ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) 
sekä rytikerttunen (A. scirpaceus).
Maantieteellinen vaihtelu: Eliöyhteisöjen monimuo-
toisuus, kasvillisuuden määrä (kasvillisuusindeksi) ja 
lajimäärä ovat Etelä-Suomen runsasravinteisissa jär-
vissä suurempia kuin Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomen 
järvissä ruovikot sekä rantakasvien ja kelluslehtisten 
kasvustot ovat paljon runsaampia kuin pohjoisessa. 
Uposkasvillisuuden määrä on runsas myös Pohjois-Suo-
messa.

Vitajärvet sijaitsevat rannikon tuntumassa ja luovat 
vaihtelua itä-länsisuunnassa. Vitajärvissä voi esiintyä 
murtovesilajeja, kuten hapsivitaa (Stuckenia pectinata), 
merinäkinruohoa (Najas marina) ja tiettyjä näkinpar-
taislajeja. Varsinaiset sahalehtijärvet sijaitsevat pääosin 
Lapissa, mutta vastaavaa kasvillisuutta on paikoin 
myös Etelä-Suomessa esimerkiksi Pohjois-Savon savik-
koalueiden järvillä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Runsasravin-
teisten järvien rantamaisemaa hallitsevat usein pellot. 
Puustoiset rannat ovat usein lehtipuuvaltaisia ja havu-
puuston osuus on yleensä vähäinen. Tiheät ruovikot ja 
rantapajukot ovat myös tyypillinen osa rantamaisemaa, 
harvemmin rantasaraikot. Avorannat ovat usein hieno-
jakoisia savi- ja hiesu- tai liejurantoja, kun taas kivikko- 
ja hiekkarannat ovat harvinaisia. Tulo- ja lasku-uomat 
ovat tyypillisesti pieniä ja keskisuuria savimaiden jokia. 
Rannikolla luontaisesti runsasravinteiset järvet vaihet-
tuvat asteittain kluuveihin.

Osa luontaisesti runsasravinteisista järvistä edustaa 
samalla voimakkaasti pohjavesivaikutteisia järviä (ks. 
V1.13).
Esiintyminen: Runsasravinteiset järvet keskittyvät Ete-
lä- ja Lounais-Suomeen, Etelä-Hämeeseen sekä Iisal-
men reitille. Kittilässä on merkittävä sahalehtijärvien 
esiintymä. Luontaisesti runsasravinteisia järviä ovat 
esimerkiksi Hiidenvesi, Bodominjärvi, Tuusulanjärvi, 
Urjalan Rutajärvi, Lempäälän Mäyhäjärvi, Tampereen 

Iidesjärvi, Iitin Sääksjärvi, Kiuruvesi, Onkivesi ja Kit-
tilän Rastinjärvi. Myös useat Vanajaveden lahdet edus-
tavat tätä luontotyyppiä. Eräissä järvissä (mm. Lahden 
Vesijärven Hollolanlahti, Hattulan Lehijärvi, Lammin 
Ormajärvi) on selvä pohjavesivaikutus, ja ne edustavat 
sekä runsasravinteisia järviä että voimakkaasti pohja-
vesivaikutteisia järviä. 

Oheinen esiintymiskartta perustuu vesimuodos-
tuma-aineistoon (Vesipuitedirektiivin mukaiset vesi-
muodostumat 2016). Kartassa on huomioitu vesimuo-
dostuma-aineiston luontaisesti runsasravinteiset järvet 
sekä Etelä-Suomessa myös vesimuodostuma-aineiston 
kalkkijärvet, jotka tässä on luettu luontaisesti runsasra-
vinteisiksi. Käytetyssä aineistossa luontotyypin järviä 
on 4 % järvien lukumäärästä ja noin 2 % pinta-alasta. 
Tässä aineistossa alle 50 ha:n järvet ovat kuitenkin sel-
västi aliedustettuina. 

Runsasravinteisille järville luonteenomaista kasvil-
lisuutta voi esiintyä myös järvenlahdekkeissa osana 
muita järvityyppejä.

Runsasravinteiset järvet

© SYKE 

Uhanalaistumisen syyt: Maa- ja metsätalouden sekä 
asutuksen rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 3), 
säännöstely (Vs 1), vesirakentaminen (Vra 1), rantara-
kentaminen (R 1), kemialliset haittavaikutukset (Kh 1).
Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden rehevöittävä ja 
liettävä kuormitus (Vre 3), säännöstely (Vs 2), ilmaston-
muutos (Im 2), vieraslajit (L 2), vesirakentaminen (Vra 1), 
rantarakentaminen (R 1), kemialliset haittavaikutukset 
(Kh 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominaiset ravinnepitoisuudet ovat kohonneet huonoa 
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ekologista tilaa vastaavalle tasolle. Luontotyyppi katso-
taan romahtaneeksi myös, mikäli sille ominainen lajisto, 
erityisesti vesikasvilajisto, sekä kalabiomassa ja lajiston 
runsaussuhteet ovat taantuneet huonoa ekologista tilaa 
vastaavalle tasolle.
Arvioinnin perusteet: Runsasravinteiset järvet arvioi-
tiin koko maassa ja Etelä-Suomessa erittäin uhanalai-
siksi (EN) viimeisen 50 vuoden aikana tapahtuneen 
laadullisen bioottisen muutoksen perusteella (D1) ja 
Pohjois-Suomessa silmälläpidettäviksi (NT) levinnei-
syys- ja esiintymisalueen pienen koon sekä luontotyy-
pin taantumisen perusteella (B1 & B2).

Runsasravinteisten järvien määrän ei arvioida 
muuttuneen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden 
ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä millään tarkas-
telualueella (A1–A3: LC). Noin 30  %:lta luontotyypin 
järviä on tietoja järvien vedenpinnan laskuista, mutta 
tiedot ovat kuitenkin puutteellisia. Vedenpinnan laskuja 
on Suomessa tehty pääasiassa 1700-luvulta 1970-luvulle 
saakka. Suurin osa laskuista on tehty ennen 1960-lukua. 
Laskut ovat saattaneet hävittää joitakin pieniä luonto-
tyyppiin kuuluvia järviä ja pienentää jonkin verran 
tämän järvityypin kokonaispinta-alaa, mutta historial-
lisessa tarkastelussa luontotyyppi kuitenkin arvioitiin 
todennäköisesti säilyväksi.

Etelä-Suomessa ja koko maassa runsasravinteisten 
järvien levinneisyys- ja esiintymisalueen koko sekä 
esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kriteerin ra-
ja-arvot (B1–B3: LC). Pohjois-Suomessa luontotyypin 
levinneisyysalue on suppea, noin 11 000 km2, ja esiinty-
misruutuja on vain 9. Osa-alueen pienistä eli pinta-alal-
taan 10–50 ha:n runsasravinteisista järvistä ei ole tietoja. 
Vaikka luontotyyppi lienee siten Pohjois-Suomessa tun-
nettua yleisempi, ei sen levinneisyysalue todennäköi-
sesti ole merkittävästi suurempi eikä esiintymisruutujen 
määrä nouse yli 20:een. Lisäksi luontotyypillä on mon-
ta mahdollista uhkaa, jotka ovat saattaneet aiheuttaa 
jossain määrin taantumista menneisyydessä ja voivat 
tehdä niin edelleen tulevaisuudessa. Runsasravinteiset 
järvet arvioitiin Pohjois-Suomessa silmälläpidettäviksi 
(NT) suppean levinneisyys- ja esiintymisalueen sekä 
jatkuvan ja tulevaisuuteen ulottuvan taantumisen pe-
rusteella (B1,2a(ii,iii)b). Esiintymispaikkojen määrän pe-
rusteella luontotyyppi on osa-alueella säilyvä (B3: LC).

Runsasravinteisten järvien abioottisen laadun muu-
tosta 50 vuoden ajanjaksoilla arvioitiin kokonaisfosforin 
aikasarjojen avulla. Etelä-Suomessa kokonaisfosforin 
pitoisuudet ovat nousseet 1970-luvun puolivälistä al-
kaen 1980-luvun lopulle saakka ja laskeneet 1990-lu-
vulta lähtien. Luontotyypin nykyiset fosforipitoisuudet 
ovat kuitenkin edelleen korkeampia kuin 1970-luvun 
loppupuolen pitoisuudet, joten luontotyyppi on Ete-
lä-Suomessa menneen 50 vuoden laatumuutosten osalta 
silmälläpidettävä (C1: NT). Koko maassa luontotyyppi 
on menneen 50 vuoden tarkastelussa säilyvä (C1: LC). 
Mennyttä ja tulevaa yhdistävän 50 vuoden ajanjakson 
abioottisten laatumuutosten perusteella luontotyyppi 
katsottiin sekä Etelä-Suomessa että koko maassa säily-
väksi (C2b: LC). Pohjois-Suomessa luontotyypin laatua 
ei pystytty vastaavalla tavalla arvioimaan (C1 & C2b: 
DD). Pidemmän aikavälin abioottisen laadun tarkaste-

lussa käytettiin vesienhoidon ekologisen tilaluokittelun 
muuttujista kokonaisfosforia ja vesistön hydromorfolo-
gista tilaa. Tarkastelussa näiden muuttujien nykytilaa 
verrattiin tyyppikohtaiseen vertailutilaan, joka vastaa 
luonnontilaisen kaltaista tilaa. Kokonaisfosforipitoi-
suudet ovat kasvaneet esiteolliselta ajalta merkittävästi, 
minkä perusteella luontotyyppi arvioitiinkin sekä Ete-
lä-Suomessa että koko maassa vaarantuneeksi (C3: VU, 
vaihteluväli LC–VU). Pohjois-Suomessa luontotyyppi 
on pitkän aikavälin abioottisten laatumuutosten osalta 
säilyvä (C3: LC).

Bioottisen laadun muutosta 50 vuoden ajanjak-
soilla tarkasteltiin a-klorofyllin pitoisuuksien avulla. 
Niiden kehitys muistuttaa kokonaisfosforin kehitystä 
ja heijastaa siten ravinnetilannetta, mutta muutos on 
voimakkaampi kuin kokonaisfosforilla. Menneen 50 
vuoden laatumuutosten perusteella runsasravinteiset 
järvet arvioitiin Etelä-Suomessa ja koko maassa erittäin 
uhanalaisiksi (D1: EN, koko maassa lisäksi vaihteluväli 
VU–EN). Pohjois-Suomessa bioottisia laatumuutoksia 
ei pystytty arvioimaan (D1: DD). Mennyttä ja tulevaa 
yhdistävän 50 vuoden ajanjakson laadun muutokset 
jäivät myös koko maassa ja osa-alueilla puutteellises-
ti tunnetuiksi (D2b: DD). Pitkän aikavälin bioottisen 
laatumuutoksen tarkastelussa hyödynnettiin vesienhoi-
don ekologisen tilaluokittelun muuttujista a-klorofylliä, 
vesikasvien tyyppilajien suhteellista osuutta ja kalojen 
biomassaa vastaavalla periaatteella kuin abioottisen 
laadun tarkastelussa. Esiteolliseen aikaan verrattuna 
rehevöityminen näkyy a-klorofyllipitoisuuden nousun 
lisäksi vesikasvilajistossa ja kalojen biomassan muu-
toksissa. Rehevöitymisen myötä tyypille ominaisten 
vesikasvilajien osuus on pienentynyt. Kalaston tilan 
heikentyminen näkyy rehevöityneissä hajakuormit-
teisissa runsasravinteisissa järvissä biomassan lisäksi 
muun muassa yksilömäärän ja indikaattorilajien kan-
tojen muutoksina (Aroviita ym. 2014). Runsasravinteiset 
järvet arvioitiin kaikkien näiden muuttujien perusteel-
la koko maassa ja Etelä-Suomessa vaarantuneiksi (D3: 
VU). Pohjois-Suomessa luontotyypin bioottinen laatu 
ei ole kuitenkaan muuttunut merkittävästi esiteolliseen 
aikaan verrattuna (D3: LC).

Tässä uhanalaisuusarvioinnissa yhdistettyä abioot-
tista ja bioottista laatua kuvaavan vesienhoidon ekolo-
gisen tilaluokan perusteella runsasravinteiset järvet ar-
vioitiin koko maassa ja Etelä-Suomessa vaarantuneiksi 
(CD3: VU) sekä Pohjois-Suomessa säilyviksi (CD3: LC). 
Toisen vesienhoitokauden ekologisessa luokittelussa 
87 % luontotyypin järvistä ei yltänyt hyvään tilaan.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heikke-
nevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Rehevöitymiskehityksen 
arvioidaan edelleen jatkuvan Etelä-Suomessa ja keski-
määrin koko maassa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin luontaisesti runsasravinteiset 
järvet (3150).
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin pohjoiset sahalehtijärvet. Muutamat suuret runsas-
ravinteiset järvet sisältyvät vastuuluontotyyppiin reit-
tivedet.



218  Suomen ympäristö  5 | 2018  Osa 2

V1.12

Runsaskalkkiset järvet
Uhanalai-

suusluokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa DD A1–A3, B1, B2, C1–
C3, D1–D3, CD3 –

Etelä-Suomi DD A1–A3, B1–B3, C1–
C3, D1–D3, CD3 –

Pohjois-Suomi VU B2a(ii,iii)b –

(Comarum palustre), järviruoko (Phragmites australis), 
ahvenvita (Potamogeton perfoliatus), ulpukka (Nuphar 
lutea), pikkuvita (Potamogeton berchtoldii), pitkälehtivi-
ta (P. praelongus), litteävita (P. compressus) ja vesisara 
(Carex aquatilis). Luonnehtijalajeja, jotka esiintyvät to-
dennäköisimmin kalkkijärvissä, ovat muun muassa 
kalvasärviä (Myriophyllum sibiricum), merivita (Stucke-
nia filiformis), mukulanäkinparta (Chara aspera) ja hap-
ranäkinparta (C. globularis). Kuusamon alueen kalkki-
järvissä lohikalat ovat tyypillisiä (Tammi ja Rask 2002).

Etelä-Suomessa runsaskalkkisten ja runsasravinteis-
ten järvien rajanveto on vaikeaa. Savialueiden runsas-
ravinteisissa järvissä alkalinitetti on usein yhtä korkea 
kuin runsaskalkkisissa järvissä. Useiden kalkkijärvien 
ympäristö on pitkään ollut viljeltyä, jolloin niiden ra-
vinnepitoisuudet ovat nousseet. Etelä-Suomen runsas-
kalkkisia järviä onkin tarpeen vielä tulevaisuudessa 
tutkia tarkemmin; tässä arvioinnissa ne on sisällytetty 
ja arvioitu runsasravinteisten järvien yhteydessä.
Maantieteellinen vaihtelu: Pohjois-Suomessa runsas-
kalkkisten järvien vesi on yleensä kirkasta ja melko 
niukkaravinteista. Ne esiintyvät emäksisen kallioperän 
alueella. Etelä-Suomen ja rannikon järvissä on runsaam-
pi kasvilajisto ja vesikasvillisuus. Niissä on myös run-
saammin ravinteita ja niihin on kohdistunut voimakas 
kulttuurivaikutus, mistä syystä niitä on vaikea erottaa 
runsasravinteisista järvistä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Pohjois-Suo-
men kalkkijärvien ympäristö on useimmiten havupuu-
valtaista kangasmetsää. Kalkkijärvien rannoilla sijait-
sevat suot ovat paikoin lettoa. Suotuisasta maaperästä 
huolimatta kasvillisuusrannat ovat usein niukkakas-
vuisia. Etelä-Suomessa järvien ympäristöt ovat ravin-
teisia metsiä, joita on yleisesti raivattu viljelymaaksi.

g g

g

g

!

g !

g

g

Esiintyminen: Runsaskalkkiset järvet 
ovat Suomessa harvinaisia ja rajoittuvat 
kallio- ja maaperältään runsaskalkkisille 
alueille. Ne ovat runsaimpia Kuusamossa 
ja Kainuussa. Niitä voi esiintyä myös 
muualla maassa, esimerkiksi Lapin kol-
mion alueella. Etelä-Suomessa alun perin 
runsaskalkkisten järvien erottaminen 
luontaisesti runsasravinteisista järvistä 

on vaikeaa, mistä syystä runsaskalkkisten järvien esiin-
tymistä Etelä-Suomessa ja Ahvenanmaalla tulisi selvit-
tää tarkemmin.
Uhanalaistumisen syyt: Maa- ja metsätalouden rehe-
vöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 2), vesirakentaminen 
(Vra 1), rantarakentaminen (R 1), kemialliset haittavai-
kutukset (Kh 1).
Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden rehevöittävä ja 
liettävä kuormitus (Vre 2), vesirakentaminen (Vra 1), 
rantarakentaminen (R 1), kemialliset haittavaikutukset 
(Kh 1), vieraslajit (L 1), ilmastonmuutos (Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominaiset ravinnepitoisuudet ovat kohonneet huonoa 
ekologista tilaa vastaavalle tasolle. Luontotyyppi katso-
taan romahtaneeksi myös, mikäli sille ominainen lajisto 
on voimakkaasti taantunut ja korvautunut muiden jär-
viluontotyyppien lajistolla.

Nissinjärvi, Kuusamo. Kuva: Pirkko Siikamäki 

Luonnehdinta: Runsaskalkkisten järvien valuma-aluei-
den kallio- ja maaperä ovat kalkkipitoisia. Nämä järvet 
ovat useimmiten pieniä ja matalia tai keskisyviä, luon-
taisesti kirkasvetisiä, niukka-keskiravinteisia, ja niiden 
veden kalsiumpitoisuus ja alkaliniteetti on korkea. 
Vesienhoidon tyypittelyssä järvi luetaan runsaskalk-
kiseen järvityyppiin, jos valuma-alueen maa- ja kal-
lioperä sisältävät kalkkia niin paljon, että järven veden 
kalkkipitoisuus on luonnostaan huomattava. Kalkki-
järviksi on vesienhoidon pintavesityypittelyssä erotel-
tu järviä, joissa päällysveden luontaisen alkaliniteetin 
mediaani (tai keskiarvo) on yli 0,4 mmol/l tai mekv/l.  
Samassa järvessä voi esiintyä niin suuria ravinne- kuin 
kalkkipitoisuuksiakin, joten pelkän alkaliniteettiarvon 
perusteella ei kalkkijärviä voi luotettavasti tyypitellä, 
vaan tyypittelyn tukena on käytettävä muita tietoja ja 
asiantuntija-arvioita.

Pohjois-Suomen kalkkijärvet ovat botaaniselta jär-
vityypiltään (Maristo 1941) tavallisesti Potamogeton 
filiformis-Chara-tyypin järviä. Niitä luonnehtivat 
melko korkea pH-arvo, kapeat ilmaversoiskasvustot ja 
emäksistä vettä suosivien makrofyyttien esiintyminen 
(Rintanen 1996). Runsaskalkkisissa järvissä uposlehti-
set ovat usein runsaita. Chara-näkinpartaisia esiintyy 
tyypillisesti runsaskalkkisissa järvissä. Sekä Ruotsissa 
että Norjassa Chara-järvet sijaitsevat kalkki- tai kalkki-
kivialueilla (Langangen ym. 2002). Pehmeäpohjaisissa 
runsaskalkkisissa järvissä vesikasvillisuus voi olla hy-
vin vähäistä. Isoja pohjalehtisiä on varsin vähän.

Tyypille ominaisia lajeja voivat olla pullosara (Carex 
rostrata), järvikorte (Equisetum fluviatile), kurjenjalka 
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Arvioinnin perusteet: Runsaskalkkiset järvet arvioi-
tiin Pohjois-Suomessa vaarantuneiksi (VU) esiintymis- 
alueen pienuuden ja luontotyypin taantumisen takia 
(B2). Etelä-Suomessa ja koko maassa runsaskalkkiset 
järvet arvioitiin puutteellisesti tunnetuksi (DD) luon-
totyypiksi (A1–A3, B1 & B2, C1–C3, D1–D3, CD3; Ete-
lä-Suomessa myös B3).

Etelä-Suomessa runsaskalkkisten ja runsasravinteis-
ten järvien rajanveto on vaikeaa. Osaltaan tämä johtuu 
ihmistoiminnan, kuten maatalouden, aiheuttamasta 
ravinnepitoisuuksien noususta, joka on muuttanut al-
kujaan tyypillisesti kirkasvetisiä ja niukka-keskiravin-
teisia runsaskalkkisia järviä runsasravinteisten järvien 
kaltaisiksi. Ilman tarkempia tutkimuksia Etelä-Suo-
men luontaisesti runsaskalkkisia järviä on mahdoton 
nykytilanteessa erottaa luontaisesti runsasravinteisista 
järvistä. Tästä syystä luontotyyppi arvioitiin Etelä-Suo-
messa ja koko maassa puutteellisesti tunnetuksi kaikilla 
tarkastelluilla määrä- ja laatukriteereillä (A1–A3, B1 & 
B2, C1–C3, D1–D3, CD3: DD; Etelä-Suomessa myös B3: 
DD) lukuun ottamatta koko maan esiintymispaikkojen 
määrää, jolla luontotyyppi arvioitiin säilyväksi (B3: LC). 
Pohjois-Suomessa runsaskalkkisten järvien määrän ei 
arvioida muuttuneen tai muuttuvan merkittävästi 50 
vuoden ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä (A1–A3: 
LC).

Pohjois-Suomessa luontaisesti runsasravinteisia 
järviä esiintyy selvästi vähemmän ja ihmisen aiheut-
tama järvien rehevöityminen on vähäisempää Ete-
lä-Suomeen verrattuna. Tästä syystä Pohjois-Suomen 
arvioinnissa katsottiin voitavan tukeutua vesienhoidon 
vesimuodostuma-aineiston kalkkijärviesiintymiin (Ve-
sipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat 2016) ja 
niiden seurantatietoihin. Vesimuodostuma-aineiston 
kalkkijärvien levinneisyysalue ulottuu Koillismaalta 
Länsi-Lappiin ja on kooltaan noin 960 km2. Esiintymis-
ruutujen määrä on 25. Vesimuodostuma-aineistossa 
kokoluokan 10–50 ha järvet ovat aliedustettuina, joten 
pieniä kalkkijärviä saattaa esiintyä laajemminkin Poh-
jois-Suomen alueella. Tästä syystä luontotyyppi tulkit-
tiin levinneisyysalueeltaan puutteellisesti tunnetuksi 
(B1: DD). Sen sijaan pidettiin hyvin todennäköisenä, 
että luontotyyppi on harvinainen ja sen esiintymisruu-
tujen määrä on välillä 20–50 ruutua. Metsätalouden ja 
kunnostusojituksen sekä vieraslajien (kanadanvesirut-
to Elodea canadensis) leviämisen katsottiin aiheuttavan 
B-kriteerin tarkoittamaa jatkuvaa taantumista ympäris-
tön laadussa tai bioottisissa vuorovaikutussuhteissa ja 
aiheuttavan myös vastaavaa uhkaa tulevaisuudessa, jo-
ten luontotyyppi tulkittiin tällä perusteella (B2a(ii,iii)b)  
Pohjois-Suomessa vaarantuneeksi (VU). Esiintymis-
paikkojen määrän perusteella luontotyyppi on Poh-
jois-Suomessa säilyvä (B3: LC). 

Runsaskalkkisten järvien abioottisen laadun muutos-
ta ei pystytty arvioimaan Pohjois-Suomessa menneen 50 
vuoden eikä mennyttä ja tulevaa yhdistävän 50 vuoden 
ajanjakson osalta (C1 & C2b: DD). Pidemmän aikavälin 
abioottisen laadun muutosta arvioitiin hyödyntäen kah-
ta vesienhoidon ekologisen tilaluokittelun muuttujaa, 
kokonaisfosforia ja hydromorfologista tilaa. Tarkaste-
lussa muuttujien nykytilaa verrattiin tyyppikohtaiseen 

vertailutilaan, joka vastaa luonnontilaisen kaltaista ti-
laa. Esiteolliseen aikaan verrattuna runsaskalkkisten 
järvien abioottinen laatu arvioitiin Pohjois-Suomessa 
vesimuodostuma-aineiston kalkkijärvillä säilyväksi 
(C3: LC).

Myöskään bioottisen laadun muutosta ei pystytty 
Pohjois-Suomessa arvioimaan menneen 50 vuoden eikä  
mennyttä ja tulevaa yhdistävän 50 vuoden ajanjakson 
osalta (D1 & D2b: DD). Bioottisen laadun muutosten 
pidemmän ajan tarkastelussa hyödynnettiin kolmea ve-
sienhoidon ekologisen tilan luokittelumuuttujaa, a-klo-
rofylliä, vesikasvillisuuden tyyppilajien suhteellista 
osuutta ja kalojen biomassaa, vastaavalla periaatteella 
kuin abioottisen laadun tarkastelussa. Esiteolliselta ajal-
ta tapahtuneiden bioottisten laatumuutosten perusteel-
la luontotyyppi arvioitiin Pohjois-Suomessa säilyväksi 
(D3: LC). Yhdistettyä abioottista ja bioottista laatua ku-
vaavan vesienhoidon ekologisen tilaluokan perusteella 
runsaskalkkiset järvet arvioitiin Pohjois-Suomessa sil-
mälläpidettäviksi (CD3: NT). Vesienhoidon ekologisessa 
luokittelussa toisella vesienhoitokaudella luontotyypin 
järvistä 24 % jäi alle hyvän tilan Pohjois-Suomessa.
Luokkamuutoksen syyt: Etelä-Suomessa ja koko maas-
sa luokittelun muutos. Pohjois-Suomessa menetelmän 
muutos ja luokittelun muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Vähittäisen rehevöitymi-
sen oletetaan edelleen jatkuvan luontotyypin järvissä. 
Vieraslaji kanadanvesirutto leviää todennäköisesti edel-
leen luontotyypin Koillismaan esiintymillä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin kalkkilammet ja järvet 
(3140).

V1.13

Voimakkaasti pohjavesivaikutteiset järvet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa DD C1–C3,  
D1–D3, CD3 –

Etelä-Suomi DD C1–C3,  
D1–D3, CD3 –

Pohjois-Suomi DD B1, B2, C1–C3, 
D1–D3, CD3 =

Luonnehdinta: Voimakkaasti pohjavesivaikutteisissa 
järvissä pohjaveden vaikutus näkyy selvästi järven tai 
sen osan kemiallisissa ja hydrologisissa ominaisuuk-
sissa sekä eliöyhteisöissä. Näissä järvissä on usein 
harvinaisia tai uhanalaisia lajeja, jotka ovat yleensä 
esiintyneet paikalla jo pitkään. Jatkuvan voimakkaan 
pohjavesivaikutuksen ekologisen merkityksen takia 
näiden järvien erottamista omaksi luontotyypikseen 
pidetään perusteltuna. Vesienhoidon tyypittelyssä voi-
makkaasti pohjavesivaikutteisia järviä ei ole erotettu 
omaksi ryhmäkseen, vaan ne kuuluvat useisiin muihin, 
tyypittelyn peruskriteerien mukaan muodostettuihin 
järvityyppeihin. Myös tässä erotetun luontotyypin esi-
merkkijärvet edustavat useita vesienhoidossa käytettä-
viä järvityyppejä. Voimakkaasti pohjavesivaikutteisten 
järvien esiintymistä ja levinneisyyttä pitäisi vielä tar-
kemmin selvittää.
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Monet voimakkaasti pohjavesivaikutteiset järvet 
sijaitsevat yleensä harju- ja reunamuodostumien vai-
kutusalueilla. Hiekka- ja sorarantojen lisäksi pohja-
vesivaikutteisissa järvissä voi esiintyä ranta-alueilla 
rantapalteita sekä eroosiopenkkoja ja -törmiä. Näiden 
järvien valuma-alue on yleensä pieni suhteessa järven 
pinta-alaan, ja veden viipymä voi olla pitkä. Lasku-uo-
mallisissa kohteissa purkautuvan veden määrä suhtees-
sa valuma-alueen kokoon voi kuitenkin olla suuri.

Luontotyypin erityispiirteet aiheutuvat ensisijaisesti 
hydrologisista, veden laatuun ja lämpötilaan liittyvistä 
tekijöistä. Pohjan läheisten vesikerrosten lämpötila on 
pohjavesille ominaisesti alhainen ja tasainen. Tavan-
omaisista järvistä voimakkaasti pohjavesivaikutteiset 
järvet erottaakin veden tasaisempi lämpötila, mikä 
toisaalta viilentää järveä kesällä ja toisaalta pidentää 
kasvukautta syksyllä ja keväällä. Voimakkaasti pohja- 
vesivaikutteiset järvet ovat myös hydrologialtaan ja ve-
den kemialtaan vakaampia muihin järvityyppeihin ver-
rattuna. Pohjaveden humuspitoisuus on alhainen, mistä 
syystä nämä vedet ovat yleensä kirkasvetisiä. Vaikka 
pohjavesien ravinnepitoisuudet ovat yleensä alhaisia, 
jatkuva ravinteiden virta (niin sanottu vaihtumaravin-
teisuus) lisää meso- tai eutrofisia piirteitä järvessä tai 
sen osassa. Esimerkkejä tällaisesta ovat jotkin ultra-
oligotrofisen Puruveden ranta- ja lahtialueet.

Suurin osa voimakkaasti pohjavesivaikutteisista 
järvistä on niukkaravinteisia, kirkasvetisiä ja niiden 
näkösyvyys on suuri. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa 
Kiteen Valkiajärvellä näkösyvyydeksi on mitattu 11 m 

ja Kuoringalla Maristo (1941) mainitsee näkösyvyy-
deksi 12,5  m. Joskus pohjavesivaikutus voi kuitenkin 
olla huomattava myös järvissä tai järven osissa (esim. 
harjujen läheiset järvenosat), jotka ovat tummavetisiä 
johtuen soiden suuresta osuudesta valuma-alueella tai 
valuma-alueen maankäytöstä.  

Kasvi- ja eliölajiston perusteella oligotrofisia pohja- 
vesivaikutteisia järviä voi olla vaikea erottaa esimer-
kiksi vähähumuksisista kirkasvetisistä järvistä, joissa 
usein on myös jonkinasteista pohjaveden vaikutusta tai 
yhteyttä pohjaveteen, ainakin osalla järven aluetta. Täs-
sä tarkoitettu voimakas pysyvä pohjavesivaikutteisuus 
ilmenee kuitenkin järven tai sen osan ominaispiirteissä, 
kuten veden laadussa, perustuotannossa, vesikasvilli-
suudessa, kalastossa ja pohjaeläimistössä. Nämä järvet 
ovat tavanomaisiin saman ravinnetason järviin verrat-
tuna monilajisempia, esimerkiksi karuissa vesissä on 
usein meso- tai meso-eutrofiaa osoittavia lajeja. Joskus 
järvissä tavataan paikallisesti myös lähteille ominaisia 
lajeja. Osalla (pienimmissä) pohjavesivaikutteisista jär-
vistä vesikasvillisuus ja selkärangattomien lajisto voi 
kuitenkin olla vähälajista, yksilömäärät alhaisia ja kas-
vustot pienialaisia.

Botaaniselta järvityypiltään voimakkaasti pohja-
vesivaikutteisista järvistä osa on nuottaruohotyyppiä, 
osa uposruohotyyppiä, mutta pohjavesivaikutusta voi 
olla myös muissa järvityypeissä. Niukkaravinteisten 
järvien luonteenomaisia putkilokasvilajeja ovat rusko-
ärviä (Myriophyllum alterniflorum), nuottaruoho (Lobelia 
dortmanna) ja lahnanruohot (tummalahnanruoho Isoëtes 

Iso-Melkutin, Loppi. Kuva: Jari Ilmonen 
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lacustris ja vaalealahnanruoho I. echinospora). Näissä jär-
vissä on usein runsaasti myös raania (Plantago uniflora) 
ja vesirikkoja (Elatine spp.). Eräissä niukkaravinteisissa 
järvissä esiintyy myös lähinnä mesotrofiaa osoittavia 
näkinruohoja (notkeanäkinruoho Najas flexilis ja hen-
tonäkinruoho N. tenuissima).

Pohjavesivaikutteisuuteen liittyvät ominaispiirteet 
ja niiden vakaus mahdollistavat muun muassa relikti- 
eliöiden esiintymisen ja säilymisen, varsinkin suurem-
missa järvissä. Syvänteiden pohjaeläimistö ilmentää 
usein mesotrofista tilaa, vaikka perustuotanto näissä 
järvissä on alhainen (tuottava kerros suuri). Tyypillisiä 
lajeja ovat reliktiäyriäiset, kuten valkokatka (Monopo-
reia affinis), jäännemassiainen (Mysis relicta) ja okakatka 
(Pallaseopsis quadrispinosa), harvasukasmadoista muun 
muassa Potamothrix hammoniensis, Spirosperma ferox ja 
Stylodrilus heringianus, surviaissääskistä muun muassa 
Procladius spp., Sergentia coracina, Chironomus anthracinus, 
Stictochironomus rosenschoeldi, Monodiamesa bathyphila, 
Heterotrissocladius marcidus sekä herne- ja pallosimpukat 
(Pisidium spp. ja Sphaerium spp.).

Voimakkaasti pohjavesivaikutteisille niukkaravintei-
sille ja kirkasvetisille järville tyypillisiä kalalajeja ovat 
muun muassa siika (Coregonus lavaretus) ja muikku (Co-
regonus albula) sekä pohjoisempana taimen (Salmo trutta) 
ja nieriä (Salvelinus alpinus).

Suurten glasifluviaalisten muodostumien vaikutus-
alueella pohjavesivaikutteisia järviä voi olla myös ravin-
teisemman maaperän alueella (hieta, hiesu, osaksi savi). 
Tällaiset järvet ovat usein olleet luontaisesti meso-eutro-
fisia. Pohjaveden laadussa (esimerkiksi alkaliniteetti, pH, 
Ca, johtokyky) voi olla vaihtelua alueellisista kallio- ja 
maaperän vaihtelusta ja ominaisuuksista johtuen, ja esi-
merkiksi alkaliniteettipitoisuudet voivat olla korkeahko-
ja. Ravinteikkaamman maaperän järvissä esiintyy usein 
monien uposkasvien lisäksi myös näkinpartaisia, pohja-
versoisia ja vesisammalia, joiden joukossa on myös useita 
meso-eutrofiaa osoittavia lajeja. Tällaisia ovat näkinruo-
hot, monet lapavidat (Potamogeton spp.), vaateliaat ärviät 
(kalvasärviä Myriophyllum sibiricum ja kiehkuraärviä M. 
verticillatum), sahalehti (Stratiotes aloides), vesirikot (Ela-
tine spp.), vellamon- ja ahdinsammal (Fissidens fontanus, 
Rhynchostegium riparioides) ja joskus näkinpartaislevät 
(näkinparrat Chara spp., siloparrat Nitella spp.).

Näiden järvien kasvillisuudessa ja kasvistossa on 
usein sekä niukka- että runsasravinteisten järvien piir-
teitä. Veden kirkkaus ja mineraalipohjat suosivat poh-
jalehtisiä ja pieniä uposlehtisiä, ravinteisuus puolestaan 
uposlehtisiä, irtokeijujia ja irtokellujia. Uposkasveissa, 
vesisammalissa ja näkinpartaisissa on usein meso-eut-
rofiaa ilmaisevia harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Täl-
lainen olosuhteiden yhdistelmä voi nostaa vesikasvien 
lajimäärän hyvin korkeaksi, esimerkkinä eräät Asikka-
lan–Hollolan–Lahden Vesijärven osat (Sirén 1969; Lam-
mi ja Lammi 1988) ja Hattulan Lehijärvi (Uotila 1997; 
2014). Edustavia järviä ovat myös Lammin Ormajärvi 
ja Tampereen Kaukajärvi (Bäck ym. 1988) ja Tohloppi.
Maantieteellinen vaihtelu: Voimakkaasti pohjavesi-
vaikutteisten järvien lajimäärät ovat Etelä-Suomessa 
korkeampia ja vesikasvillisuus runsaampaa kuin Poh-
jois-Suomessa.

Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Voimakkaasti 
pohjavesivaikutteisten järvien lähiympäristö on tavalli-
sesti tuoretta tai kuivahkoa kangasmetsää. Soita on suh-
teellisen vähän. Kivikko-, sora- ja hiekkarantoja voi olla 
melko runsaasti ja osalla kohteista myös eroosiotörmiä. 
Savirannat ovat niukkoja ja rajoittuvat suojaisiin lahtiin. 
Avoimilla rannoilla ilmaversoiskasvillisuus on niukkaa. 
Suojaisilla paikoilla on vaihtelevassa määrin ruovikoi-
ta, saraikkoja ja rantapensaikkoja. Monissa järvissä on 
suuria vedenalaisia lähteitä (esim. Toivonen 2017), ja läh-
teitä ja tihkupintoja voi olla myös rantaviivalla. Lasku- 
ja tulouomat ovat tyypillisesti havumetsävyöhykkeen 
puroja tai pieniä ja keskikokoisia jokia.

Voimakkaasti pohjavesivaikutteisia järviä ei ole ero-
tettu omana tyyppinään vesienhoidon pintavesityypit-
telyssä. Siksi tämän hankkeen yhteydessä voimakkaasti 
pohjavesivaikutteisiksi järviksi tulkitut järvet edustavat 
aina samalla jotain vesienhoidon järvityyppiä. Koska 
luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin järvityypit-
tely pohjautuu vesienhoidon tyypittelyyn, esiintyy 
päällekkäisyyttä vastaavasti myös eri järviluontotyyp-
pien kanssa. Tässä uhanalaisuusarvioinnissa tähän 
luontotyyppiin tulkitut järvet edustavat vesienhoidon 
vesimuodostuma-aineistossa (Vesipuitedirektiivin mu-
kaiset vesimuodostumat 2016) useita eri järvityyppejä, 
yleisimmin pieniä ja keskikokoisia sekä suuria vähähu-
muksisia järviä ja matalia humusjärviä.

© SYKE 

Voimakkaasti pohja-
vesivaikutteiset järvet

Esiintyminen: Huomattava osa voimakkaasti pohja-
vesivaikutteisista järvistä sijoittuu Salpausselkien ja 
suurten saumamuodostumien alueelle. Näitä järviä on 
erityisen runsaasti ensimmäisen ja toisen Salpausselän 
välisellä alueella. Pohjavesivaikutteisia järviä on myös 
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muualla Suomessa, erityisesti alueilla, joilla esiintyy laa-
jempia glasifluviaalisia muodostumia sekä latvavesien 
yhteydessä esimerkiksi Iivaaran alueella Kuusamossa. 
Olvassuon alueelta (Pudasjärvi–Utajärvi–Puolanka) on 
maininta laajasta harjualueesta, joka saa aikaan vahvan 
pohjavesivaikutuksen (Ala-Risku 2003). Suomen kaak-
koisosassa ensimmäisen Salpausselän eteläreunalla 
ei juuri ole pohjavesivaikutteisia järviä. Voimakkaasti 
pohjavesivaikutteisia järviä esiintyy myös reittivesissä, 
esimerkiksi Varkauden seudulla.

Voimakkaasti pohjavesivaikutteisia järviä ovat muun 
muassa Lahden Vesijärvi, Urajärvi (Asikkala), Kauka-
järvi ja Tohloppi (Tampere), Kangasalan Kirkkojärven 
Kuohunlahti, Iso-Melkutin ja Vähä-Melkutin (Loppi), 
Pintele (Pälkäne), Hormajärvi (Lohja), Iso-Valkee (Some-
ro), Lehijärvi (Hattula), Nummijärvi (Kauhajoki), Sim-
pelejärvi (Parikkala), Karjalan Pyhäjärvi (Kitee), Puru-
vesi (Savonlinna, Kitee), Valkiajärvi (Kitee), Kuorinka ja 
Iso-Polvijärvi (Liperi), Särkijärvi (Tohmajärvi), Unnukka 
(Varkaus), Ylä-Siikajärven Valkeinen ja Valkeinen (Kuo-
pio), Kirmajärvi (Iisalmi), Iso-Valkeainen (Suomussalmi) 
ja Ainijärvi (Savukoski).
Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden sekä paikoin ha-
ja-asutuksen aiheuttama rehevöittävä ja liettävä kuor-
mitus (Vre 2), vesirakentaminen (Vra 1), vesien sään-
nöstely (Vs 1), rantarakentaminen (R 1), pohjavedenotto 
(Vp 1), kemialliset haittavaikutukset (Kh 1), ojitus (Oj 1), 
ilmastonmuutos (Im 1), metsien uudistamis- ja hoitotoi-
met (M 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominaiset, pohjavesivaikutusta ilmentävät erityispiir-
teet, kuten vakaat lämpöolot ja suuri tuottavan kerrok-
sen paksuus, ovat voimakkaasti taantuneet esimerkiksi 
pohjavesiyhteyden heikkenemisen ja/tai rehevöitymi-
sen seurauksena.
Arvioinnin perusteet: Pohjavesivaikutteiset järvet ar-
vioitiin puutteellisesti tunnetuiksi (DD) koko maassa 
ja osa-alueilla (C1–C3, D1–D3, CD3, Pohjois-Suomessa 
myös B1 & B2).

Pohjavesivaikutteiset järvet on uusi luontotyyppi ja 
tiedot sen esiintymistä ovat puutteellisia. Luontotyyppi 
jakautuu useisiin eri pintavesityyppeihin vesienhoidon 
tyypittelyssä, eikä ekologisen luokittelun muuttujia ja 
vertailuoloja voitu siten hyödyntää laadun arvioinnissa 
millään tarkastelualueella (C1–C3, D1–D3, CD3: DD). Poh-
javesivaikutteiset järvet arvioitiin kuitenkin säilyviksi 
määräkriteerien perusteella koko maassa ja osa-alueilla 
(A1–A3: LC) sekä levinneisyys- ja esiintymisalueen koon 
ja esiintymispaikkojen määrän perusteella koko maassa 
ja Etelä-Suomessa (B1–B3: LC). Pohjois-Suomessa luonto-
tyypin levinneisyys- ja esiintymisalue on puutteellisesti 
tunnettu (B1 & B2: DD), mutta esiintymispaikkojen osalta 
luontotyyppi on myös siellä säilyvä (B3: LC).

Valuma-alueiden maankäytön ja haja-asutuksen 
aiheuttama kuormitus on voinut aiheuttaa rehevöi-
tymistä. Järvet, joiden valuma-alue on pieni ja veden 
viipymä pitkä, ovat erityisen herkkiä rehevöitymiselle. 
Niukkaravinteisissa järvissä jo pieni kokonaisfosforin 
lisäys voi käynnistää havaittavan rehevöitymiskehityk-
sen (Kukkonen 2004).

Voimakkaasti pohjavesivaikutteisten järvien suurim-
maksi uhkaksi arvioitiin valuma-alueiden maankäy-
tön (metsätalous, maatalous, haja-asutus) aiheuttama 
ravinne- ja kiintoainekuormitus. Rehevöityminen muun 
muassa edesauttaa ruovikoitumista, joka muuttaa näil-
le järville tyypillistä vesikasvilajistoa ja kasvillisuuden 
rakennetta. Myös vesi- ja rantarakentaminen (muun 
muassa ruoppaukset) voivat uhata luontotyypin luon-
nontilaa. Joissain tapauksissa laajamittainen soranotto 
voi myös olla uhkatekijä (esimerkiksi Iitin Selkojärvi; 
Rintanen ym. 2015). Vieraslajeista muun muassa kana-
danvesirutto (Elodea canadensis) voi peittää laajoja poh-
janläheisiä alueita.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Vähittäisen rehevöity-
misen oletetaan edelleen jatkuvan luontotyypin järvissä 
etenkin Etelä-Suomessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy pää-
osin luontodirektiivin luontotyyppiin karut kirkasveti-
set järvet (3110). Osa voi sisältyä myös luontotyyppiin 
luontaisesti runsasravinteiset järvet (3150) tai humuspitoiset 
järvet ja lammet (3160).
Vastuuluontotyypit: Voimakkaasti pohjavesivaikutteiset 
järvet on vastuuluontotyyppi.

V2

Lammet

Lammet on tässä luokituksessa määritelty alle 10 ha:n 
kokoisiksi pintavesialtaiksi. Lampien luokittelu on vas-
taava kuin edellisessä uhanalaisuusarvioinnissa (Ilmo-
nen ym. 2008; Leka ym. 2008a) käytetty lampiluokittelu, 
joka laadittiin yhdistelemällä Lammin (1993a; 1993b) 
Keski-Suomen pienvesi-inventoinnissa käyttämää yleis-
piirteistä lampiluokittelua sekä vesienhoidon järjestä-
misestä annetun lain (1299/2004) mukaista järvityypit-
telyä (Ympäristöministeriö 2006).

Lammet on luokiteltu yhdeksään tyyppiin. Lampien 
luokittelu perustuu osin sijaintiin (tunturilammet), mut-
ta pääosin lammen lähiympäristön ominaisuuksiin 
(maa- ja kallioperä, maanpeite), jotka suoraan tai välil-
lisesti vaikuttavat lammen biologisiin ja limnologisiin 
ominaispiirteisiin (harju-, kallio-, metsä-, suo- kalkki- ja 
runsasravinteiset lammet). Voimakkaasti pohjavesivai-
kutteiset lammet on erotettu omaksi tyypikseen läh-
delammet ja lisäksi edelliseen arviointiin verrattuna 
uutena lampityyppinä on erotettu kausikuivat lammet. 
Käytännössä lampityypit vaihettuvat vähitellen toinen 
toisikseen, ja samassakin lammessa voi olla piirteitä 
useammasta lampityypistä.

Arviointityön yhteydessä erityyppisten lampien 
erottamisessa käytettiin apuna soveltuvin osin paikka-
tietoaineistoja (ks. osa 1, 5.3.2.2). Analyysissa käytetyt 
paikkatietoaineistot poikkeavat osin edellisessä arvi-
oinnissa käytetyistä. 

Lampien ja järvien rajaukseen on vaikuttanut vesi-
puitedirektiivin toimeenpanoa varten määritelty ve-
simuodostumien tyypittely. Järvien ja lampien raja on 
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kuitenkin liukuva niin kasvillisuuden ja kasvilajiston 
kuin muidenkin eliöryhmien suhteen. Lampien vesikas-
villisuus ja lajimäärä voivat nousta yhtä suureksi tai pai-
kallisten olosuhteiden takia hieman suuremmiksikin 
kuin monissa pienissä tai keskikokoisissa järvissä (mm. 
Toivonen ja Huttunen 1995). Lammissa on myös todet-
tavissa samansuuntainen kasvilajiston, elomuotojen ja 
kasvillisuuden määrän muutos etelästä pohjoiseen kuin 
järvissäkin. Koska lammet ovat järviin verrattuna suo-
jaisempia ja homogeenisempia, niiden lajimäärät jäävät 
kuitenkin jonkin verran pienemmiksi. Suojaisuudesta 
hyötyvä uposkasvillisuus – vesisammalet, irtokeijujat ja 
uposlehtiset – voivat olla lammissa runsaita, sen sijaan 
pohjaversoisia on usein järviin verrattuna niukemmin. 
Lampien linnusto, kalasto ja selkärangattomien lajisto 
muistuttaa ravinteisuudeltaan ja muilta luonnonoloil-
taan vastaavien järvien lajistoa. Lampien pienemmän 
koon vuoksi lajisto jää kuitenkin niukemmaksi.

V2.01

Harjulammet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–NT) C3 =
Etelä-Suomi NT (NT–VU) C3 –
Pohjois-Suomi LC =

Lähivaluma-alueen maastonpiirteiden mukaan voi-
daan puhua metsä- ja suorantaisista harjulammista. 
Suorantoja syntyy pinnanmyötäisen umpeenkasvun 
seurauksena. Suorantaisten harjulampien vesi voi olla 
kohtalaisen tummaakin. Pehmeiden pohjien vallitse-
missa harjulammissa vesikasvillisuus on kelluslehti-
valtaista ja matalassa rantavedessä on harvaa ilmaver-
soiskasvillisuutta, kuten ruovikkoa (Phragmites austra-
lis), kortteikkoa (Equisetum fluviatile) ja saraikkoa (Carex 
spp.). Kirkasvetisissä ja mineraalipohjaisissa harjulam-
missa on usein runsas pohjalehtiskasvillisuus, jossa 
esiintyy muun muassa nuottaruohoa (Lobelia dortmanna), 
lahnanruohoja (Isoëtes spp.), äimäruohoa (Subularia aqua-
tica) ja vesirikkoja (Elatine spp.). Pohjalehtiskasvillisuus 
voi ulottua yhtenäisenä kasvustona jopa 4–5 m:n sy-
vyyteen asti. Harjulampien tyypillisiä kaloja voivat olla 
ahven (Perca fluviatilis), hauki (Esox lucius), särki (Rutilus 
rutilus) ja mahdollisesti ruutana (Carassius carassius).

Rannoiltaan metsäiset ja soiset harjulammet voivat 
olla eliöyhteisöiltään hyvin samantyyppisiä kuin niuk-
katuottoiset metsä- tai suolammet. Erottavana tekijänä 
on sijainti harjualueiden suhteen. Harjulammet sijait-
sevat pohjavesialueilla, päätemoreeni- tai harjujaksojen 
keskellä tai reunamilla. Samallakin alueella harjulam-
met voivat käsittää hyvin erityyppisiä lampia, kuten esi-
merkiksi Pohjois-Karjalan Patvinsuon kansallispuiston 
alueella.
Maantieteellinen vaihtelu: Lajisto on niukempaa Poh-
jois-Suomessa, mutta muuten harjulammet lienevät suh-
teellisen samantyyppisiä eri puolella Suomea.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Harjulampien 
ympäristö on yleensä kuivahkoa tai kuivaa kangasmet-
sää. Harjulampien rannoilla olevat suot ovat valtaosin 
niukkatuottoisia luhtia, nevoja ja rämeitä. Rantavyö-
hyke on yleensä kapea ja kasvillisuusrannat heikosti 
kehittyneet. Hiekka- ja sorarantoja tavataan jonkin 
verran. Mikäli tulo- ja lasku-uomia esiintyy, ovat ne 
tyypillisesti havumetsävyöhykkeen kangasmaiden lat-
vapuroja ja puroja.

g !

!

!
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!
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! Esiintyminen: Harjulampia esiintyy mel-
ko yleisesti koko Suomessa. Painopisteet 
ovat Itä-Suomessa ja Etelä-Suomessa Sal-
pausselkien ympäristössä sekä Koillis-
maalla ja Tunturi-Lapissa. Harjulampia on 
vähän Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapin kol-
mion alueella. Edustavia harjulampikoko-
naisuuksia edustavat myös Putkelan har-
jualueen harjulammet Pohjois-Karjalassa.

Uhanalaistumisen syyt: Rantarakentaminen (R 2), met-
sätalouden, paikallisesti myös maatalouden ja asutuk-
sen rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 1), kaivan-
naistoiminta (Ks 1), pohjavedenotto (Vp 1), vesirakenta-
minen (Vra 1), lähiympäristön hakkuut ja ojitukset (M 
1, Oj 1), happamoittava laskeuma (Kh 1).
Uhkatekijät: Rantarakentaminen (R 2), kaivannaistoi-
minta (Ks 2), metsätalouden, paikallisesti myös maa-
talouden ja asutuksen rehevöittävä kuormitus (Vre 1), 
pohjavedenotto (Vp 1), lähiympäristön hakkuut ja oji-
tukset (M 1, Oj 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan 
romahtaneeksi, kun tyypille ominainen lajisto on 

Ilomantsi. Kuva: Kari-Matti Vuori

Luonnehdinta: Harjulammet ovat glasifluviaalisilla 
harju- ja päätemoreenialueilla esiintyviä lampia. Ne 
ovat pääsääntöisesti kirkasvetisiä ja vähähumuksisia, 
ja niiden vesi on niukkaravinteista ja lievästi hapanta 
tai neutraalia. Pohjan laatu vaihtelee pehmeistä mutalie-
jupohjista koviin mineraalipohjiin. Pehmeät pohjat ovat 
yleisiä syvällä ja kovat pohjat rannoilla. Harjulammet 
ovat pohjavesivaikutuksen piirissä, mutta lähteisyyden 
vaikutukset ovat kokonaisuuden kannalta pieniä. Läh-
delammissa lähteisyydellä on merkittävämpi vaikutus 
lammen ympäristöoloihin. Harjualueilla sijaitsevat lam-
met, joissa lähdevaikutus on huomattava, luokitellaan 
ensisijaisesti lähdelammiksi. 
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taantunut ja korvautunut muiden järvi- ja lampiluon-
totyyppien lajistolla esimerkiksi rehevöitymisen ja 
liettymisen seurauksena. Tämän on katsottu olevan 
todennäköistä, kun 80–100 % lammen lähiympäris-
töstä on voimakkaasti muuttunut valtaosassa luonto-
tyypin esiintymiä.
Arvioinnin perusteet: Harjulammet arvioitiin koko 
maassa ja Etelä-Suomessa silmälläpidettäviksi (NT) 
abioottisessa laadussa pitkällä aikavälillä tapahtuneiden 
muutosten (C3) perusteella. Pohjois-Suomessa harjulam-
met arvioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, 
B1–B3, C3).

Harjulampien määrän ei arvioida muuttuneen tai 
muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjaksolla tai pi-
demmällä aikavälillä millään tarkastelualueella (A1–A3: 
LC), eivätkä ne ole harvinaisia (B1–B3: LC). 

Muiden laatutietojen puuttuessa lampien pitkän 
aikavälin abioottisia laatumuutoksia pyrittiin selvittä-
mään lähiympäristön maankäyttömuutosten perusteel-
la (ks. osa 1, luku 5.3.2.2). Paikkatietotarkastelun perus-
teella harjulampien lähiympäristöstä Etelä-Suomessa 
noin 40 %, Pohjois-Suomessa alle 10 % ja koko maassa 
noin 25 % määrittyi maankäytöltään muuttuneeksi eli 
alueella oli suo-ojituksia, rakentamista, maataloutta, 
turvetuotantoa tai hakkuita (Soiden ojitustilanne 2011; 
Corine maanpeite 2012; Global Forest Change 2017). 
Tarkastelussa romahtaneiksi harjulammiksi tulkittiin 
esiintymät, joiden lähiympäristöstä 80–100 % oli ihmis-
toiminnan muuttamaa. Vertailuajankohtana, esiteolli-
sella ajalla, lähiympäristöjen arvioitiin olleen luonnonti-
laisia tai vain vähän muuttuneita. Tällöin luontotyypin 
abioottisen laatumuutoksen suhteelliseksi vakavuudek-
si saatiin laskennallisesti hieman alle 40 % tai 40–50 % 
Etelä-Suomessa, selvästi alle 40  % Pohjois-Suomessa 
ja 40 % koko maassa. Visuaalisena karttatarkasteluna 
tehty otoslampien puskurialueiden maankäyttöana-
lyysi kuitenkin osoitti paikkatietoanalyysin aliarvioi-
van metsätaloutta ja jossain määrin rakentamista sekä 
jättävän huomiotta kivennäismaiden ojituksen. Niin-
pä asiantuntija-arviona laatumuutoksen suhteellisen 
vakavuuden vaihteluväliksi arvioitiin Etelä-Suomessa 
40–70 %, mikä vastaa uhanalaisuusluokkaa silmälläpi-
dettävä (C3: NT, vaihteluväli NT–VU). Myös koko maan 
arviossa päädyttiin luokkaan silmälläpidettävä (C3: NT, 
vaihteluväli LC–NT). Pohjois-Suomessa harjulampien 
arvioitiin olevan lähiympäristön maankäytön perus-
teella säilyviä (C3: LC). Harjulampien luonnontilaa ovat 
muuttaneet etenkin ojitus, rakentaminen, maatalous ja 
metsätalous. Nämä lisäävät tyypillisesti niukkaravintei-
sen luontotyypin ravinnekuormaa ja aiheuttavat lietty-
mistä. Rakentaminen on myös muuttanut harjulampien 
rantavyöhykettä sekä maisemaa.
Luokkamuutoksen syyt: Etelä-Suomessa menetelmän 
muutos.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Pohjois-Suomessa 
vakaa, Etelä-Suomessa heikkenevä. Vähittäisen rehe-
vöitymisen oletetaan edelleen jatkuvan harjulammilla 
etenkin Etelä-Suomessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Pääosa sisäl-
tyy luontodirektiivin luontotyyppiin karut kirkasvetiset 
järvet (3110). Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään 

elinympäristöön pienet lammet. Enintään 1 ha:n suuruiset 
luonnontilaiset lammet muualla kuin Lapin maakunnassa 
ovat vesilain mukaan säilytettäviä. 
Vastuuluontotyypit: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
harjualueiden pienvedet.

V2.02

Kalliolammet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

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

Karhunahdas, Petäjävesi. Kuva: Antti Lammi

Luonnehdinta: Kalliolampien rantaviivasta yli puolet 
on kalliota. Kallioalueet ulottuvat vesirajaan. Metsä- tai 
suoreunaiset lammet, joissa rantaan ulottuvan metsän 
tai suon ympärillä on kallioita, eivät ole varsinaisia 
kalliolampia. Pohja on suurimmaksi osaksi kalliota tai 
kallio on pohjassa ohuen irtaimen maakerroksen alla. 
Kalliolammet ovat kooltaan yleensä pieniä, ja niiden 
valuma-alue on tyypillisesti pieni. Laskupurot ovat 
niukkavetisiä tai ne voivat puuttua kokonaan.

Kalliolammet ovat ominaisuuksiltaan lähellä kallioi-
sia metsä- ja suolampia. Yleisesti ottaen kalliolammet 
lienevät syvempiä kuin metsä- ja suolammet ja niiden 
vesikasvillisuus on hyvin niukkaa. Erottavana tekijänä 
on, että metsä- ja suolammissa kallion osuus rantavii-
vasta on alle puolet.

Kalliolampien veden väri vaihtelee kirkkaasta tum-
mahkoon sen mukaan, kuinka runsaasti lähivalu-
ma-alueella on turvemaata. Kalliolammet ovat luonnos-
taan niukkaravinteisia ja melko happamia sekä toisaalta 
herkkiä happamoitumaan valuma-alueensa heikon pus-
kurikyvyn takia. Vesikasvillisuus on niukkaa ja vähä-
lajista, kasvustot ovat harvoja. Vesisammalten määrä 
voi joskus olla kohtalainen, happamissa lammissa voi 
olla myös upoksissa kasvavia rahkasammalia (Sphag-
num spp.). Kalasto on todennäköisesti vähäistä koostuen 
esimerkiksi ahvenesta (Perca fluviatilis) ja ruutanasta (Ca-
rassius carassius).



225Suomen ympäristö  5 | 2018  Osa 2

Sisävedet ja rannat

Maantieteellinen vaihtelu: Maantieteellinen vaihtelu 
näkynee erityisesti rannikkoalueella ja sisämaassa si-
jaitsevien kalliolampien välillä. Rannikon kalliolampien 
lajistossa voi olla lajeja, joiden pääasiallinen esiintymis-
alue on Itämeressä (esim. merivita Stuckenia filiformis ja 
pikkuhaura Zannichellia palustris). 

Pohjois-Suomen kalliolammet ovat eteläisiä niukka-
kasvisempia paksun jääpeitteen takia.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kalliolampien 
ympäristössä on avokallioita, harvapuustoisia kallioi-
ta ja metsäisiä kallioita. Metsäluontotyypit ovat pää-
asiassa tuoretta ja kuivahkoa kangasta. Kalliolampien 
ympärillä suoluontotyyppejä on harvemmin. Todennä-
köisimmin suot ovat ohutturpeisia rämeitä tai nevoja. 
Rantavyöhyke on kapea, usein kasviton. Kallio- ja kivik-
korannat ovat yleisiä. Mahdolliset tulo- ja lasku-uomat 
ovat tyypillisesti havumetsävyöhykkeen kangasmaiden 
latvapuroja ja puroja.

Rannikolla kalliolammet vaihettuvat vähitellen me-
renrantojen kalliolammikoihin.

! !
!

!

! !
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!

!
Esiintyminen: Valtaosa kalliolammista 
sijaitsee Lounais-Suomessa, etenkin Saa-
ristomeren saarissa ja Ahvenanmaalla. 
Etelä-Suomen sisämaassa ja Pohjois-Suo-
men eteläosissa määrä on vähäisempi, 
mutta lisääntyy Lapin pohjoisosissa. 
Uhkatekijät: Metsätalouden aiheuttama 
rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 1), 
rantarakentaminen (R 1), metsien uudis-

tamis- ja hoitotoimet (M 1), ilmastonmuutos (Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan 
romahtaneeksi, kun tyypille ominainen lajisto on 
taantunut ja korvautunut muiden järvi- ja lampiluon-
totyyppien lajistolla esimerkiksi rehevöitymisen ja 
liettymisen seurauksena. Tämän on katsottu olevan 
todennäköistä, kun 80–100  % lammen lähiympäris-
töstä on voimakkaasti muuttunut valtaosassa luonto-
tyypin esiintymiä.
Arvioinnin perusteet: Kalliolammet arvioitiin säilyvik-
si (LC) koko maassa ja osa-alueilla (A1–A3, B1–B3, C3). 

Kalliolampien määrän ei arvioida muuttuneen tai 
muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjaksolla tai pi-
demmällä aikavälillä millään tarkastelualueella (A1–A3: 
LC), eivätkä ne ole harvinaisia (B1–B3: LC).

Muiden laatutietojen puuttuessa lampien pitkän 
aikavälin abioottisia laatumuutoksia pyrittiin selvittä-
mään lähiympäristön maankäyttömuutosten perusteella 
(ks. osa 1, 5.3.2.2). Paikkatietoanalyysissa tarkasteltuja 
maankäyttömuotoja olivat suo-ojitukset, rakentaminen, 
maatalous, turvetuotanto ja intensiiviset metsänhak-
kuut. Kalliolampien lähiympäristössä pitkällä aikavä-
lillä tapahtuneen maankäyttömuutoksen suhteelliseksi 
vakavuudeksi saatiin laskennallisesti alle 10 % kaikilla 
tarkastelualueilla, kun oletettiin, että esiteollisena aikana 
lähiympäristö oli muuttumaton ja romahdustilassa lä-
hiympäristön muuttuneisuus on 80–100 %. Vaikka paik-
katietoanalyysin todettiin jättävän huomiotta osan maan-
käytöstä, kuten kivennäismaiden ojitukset ja osan hak-
kuista, arvioitiin muutoksen suhteellisen vakavuuden 
jäävän alle 40 %:iin koko maassa ja osa-alueilla (C3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.

Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Osa sisältyy 
luontodirektiivin luontotyyppiin karut kirkasvetiset järvet 
(3110) ja osa tyyppiin humuspitoiset järvet ja lammet (3160). 
Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäris-
töön pienet lammet. Enintään 1 ha:n suuruiset luonnontilai-
set lammet muualla kuin Lapin maakunnassa ovat vesilain 
mukaan säilytettäviä.

V2.03

Metsälammet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT C3 =
Etelä-Suomi VU (NT–VU) C3 –
Pohjois-Suomi LC =

Kirveysjärvi, Kangasala. Kuva: Jarkko Leka

Luonnehdinta: Metsälampien ominaispiirteet vaih-
televat lähivaluma-alueen metsätyypin, suovaltaisuu-
den ja kallioisuuden mukaan. Metsälammet ovat usein 
melko niukkatuottoisia, vesi on lievästi hapanta tai 
neutraalia ja veden väri vaihtelee kirkkaasta tummaan. 
Pienissä metsälammissa vesikasvillisuus on yleensä 
niukkaa, mutta suurissa metsälammissa vesikasvis-
to voi olla jo kohtalaisen monilajista (mm. Ilmavirta 
ja Toivonen 1986; Toivonen ja Huttunen 1995). Nii-
den kasvillisuus ja lajisto muistuttaa yleensä pienten 
humusjärvien kasvistoa. Kelluslehtisistä yleisimpiä 
ovat isoulpukka (Nuphar lutea), lumpeet (Nymphaea 
spp.), uistinvita (Potamogeton natans) ja palpakot  
(Sparganium spp.). Kirkasvetisissä ja mineraalipohjai-
sissa metsälammissa voi kasvaa runsaasti pohjaleh-
tisiä. Niiden kasvillisuudessa on pienten ja keskiko-
koisten vähähumuksisten järvien piirteitä. Matalassa 
rantavedessä yleisinä tavattavia lajeja ovat järviruoko 
(Phragmites australis), järvikorte (Equisetum fluviatile), 
terttualpi (Lysimachia thyrsiflora) ja sarat (Carex spp.). 
Aapa- ja lampisirppisammalkasvustot (Sarmentypnum  
procerum ja S. trichophyllum) voivat olla tiheitä. Mui-
ta metsälammissa yleisiä vesisammalia voivat olla 
upos- ja hiussirppisammal (Drepanocladus sordidus ja 
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D. longifolius) sekä isonäkinsammal (Fontinalis anti-
pyretica). Toisinaan esiintyy myös lettolierosammalta 
(Scorpidium scorpioides) (Karttunen ja Toivonen 1995).

Metsälammissa yleisiä kaloja voivat olla ahven (Perca 
fluviatilis), särki (Rutilus rutilus), hauki (Esox lucius), ruu-
tana (Carassius carassius) ja kiiski (Gymnocephalus cernua). 
Etelä-Suomen metsälammissa voi olla myös suutarei-
ta (Tinca tinca) ja istutettuna piikkimonnia (Ameiurus 
nebulosus, tuontilaji 1920-luvulta). Metsälammet ovat 
merkittäviä sammakkoeläinten kutupaikkoja. Linnus-
tostamme metsäviklo (Tringa ochropus), tavi (Anas crecca) 
ja kaakkuri (Gavia stellata) ovat erikoistuneet pienten 
metsälampien asukeiksi.

Metsälampien välittömästä lähiympäristöstä yli puo-
let on metsää. Suoreunaiset ja kallioiset metsälammet 
ovat yleisiä ja vaihettuvat vastaaviin suo- ja kalliolam-
piin. Myös metsäreunaiset, pohjavesivaikutteiset har-
julammet voivat olla hyvin samantyyppisiä kuin met-
sälammet. Harju- ja metsälampien välillä erottavana 
tekijänä on käytetty puolestaan harjulampien sijaintia 
glasifluviaalisilla maaperämuodostumilla (ks. osa 1, 
luku 5.3.1.2).
Maantieteellinen vaihtelu: Vesi- ja rantakasvien laji-
määrä vähenee pohjoista kohti. Toisaalta jo pienellä-
kin maantieteellisellä alueella saattaa esiintyä selvää 
vaihtelua esimerkiksi vallitsevan metsäluontotyypin, 
rantojen jyrkkyyden ja pohjan laadun mukaan. Yksi 
tärkeä alueellinen vaihtelun lähde on lammen sijainti 
suhteessa muihin valuma-alueen järviin ja virtavesiin. 
Latvalammet, joihin ei kulkeudu ravinteita tai kiinto-
ainesta yläpuolisista vesistöistä, ovat yleensä karumpia 
ja vähälajisempia kuin vesistöketjun alapäässä olevat 
korkeamman ravinnetason lammet. Maankäytön vai-
kutukset korostavat usein tätä gradienttia (Ilmavirta ja 
Toivonen 1986).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Havupuuval-
taiset tuoreet ja kuivahkot kangasmetsät ovat yleisiä 
metsälampien lähiympäristössä Etelä-Suomessa. Myös 
pienialaiset lehdot voivat olla yleisiä Etelä-Suomessa. 
Kuivien kangasmetsien osuus lampien lähiympäristös-
sä on suurempi Pohjois-Suomessa kuin Etelä-Suomes-
sa. Puustoisista soista rämeet ovat suhteellisen yleisiä 
lampien ympärillä. Rantavyöhyke on yleensä kapea, 
ja sekalajitteiset rannat ovat yleisiä. Kasvillisuusvyö-
hykkeet ovat usein niukkoja. Tulo- ja lasku-uomat ovat 
tyypillisesti havumetsävyöhykkeen kangasmaiden ja 
turvemaiden latvapuroja ja puroja.

! !
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! Esiintyminen: Metsälammet ovat hyvin 
yleisiä koko maassa ja puuttuvat vain tun-
turialueilta. 
Uhanalaistumisen syyt: Metsä- ja maa-
talouden sekä asutuksen rehevöittävä ja 
liettävä kuormitus (Vre 3), lähiympäristön 
hakkuut ja ojitukset (M 2, Oj 2), rantara-
kentaminen (R 2), vesirakentaminen (mm. 
vedenpinnan laskeminen; Vra 1), happa-

moittava laskeuma (Kh 1).
Uhkatekijät: Metsä- ja maatalouden rehevöittävä ja 
liettävä kuormitus (Vre 2), rantarakentaminen (R 2), 
lähiympäristön hakkuut ja ojitukset (M 2, Oj 2), vesi-
rakentaminen (mm. ruoppaukset; Vra 1).

Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, kun tyypille ominainen lajisto on taantu-
nut ja korvautunut muiden järvi- ja lampiluontotyyp-
pien lajistolla esimerkiksi rehevöitymisen ja liettymisen 
seurauksena. Tämän on katsottu olevan todennäköistä, 
kun 80–100 % lammen lähiympäristöstä on voimakkaas-
ti muuttunut valtaosassa luontotyypin esiintymiä.
Arvioinnin perusteet: Metsälammet arvioitiin koko 
maassa silmälläpidettäviksi (NT) ja Etelä-Suomessa 
vaarantuneiksi (VU) abioottisessa laadussa pitkällä 
aikavälillä tapahtuneiden muutosten perusteella (C3). 
Pohjois-Suomessa metsälammet arvioitiin säilyväksi 
(LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, C3).

Metsälampien määrän ei arvioida muuttuneen tai 
muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjaksolla tai pi-
demmällä aikavälillä millään tarkastelualueella (A1–A3: 
LC). Luontotyyppi on hyvin yleinen koko maassa tun-
turialueita lukuun ottamatta (B1–B3: LC). 

Muiden laatutietojen puuttuessa lampien pitkän 
aikavälin abioottisia laatumuutoksia pyrittiin selvittä-
mään lähiympäristön maankäyttömuutosten perusteel-
la (ks. osa 1, 5.3.2.2). Paikkatietotarkastelun perusteella 
metsälampien lähiympäristöstä Etelä-Suomessa noin 
30 %, Pohjois-Suomessa alle 10 % ja koko maassa hie-
man yli 20 % arvioitiin maankäytöltään muuttuneeksi 
eli alueella oli suo-ojituksia, rakentamista, maataloutta, 
turvetuotantoa tai hakkuita (Soiden ojitustilanne 2011; 
Corine maanpeite 2012; Global Forest Change 2017). 
Tarkastelussa romahtaneiksi metsälammiksi tulkit-
tiin esiintymät, joiden lähiympäristöstä 80–100  % oli 
ihmistoiminnan muuttamaa. Vertailuajankohtana, esi-
teollisella ajalla, lähiympäristöjen arvioitiin olleen luon-
nontilaisia tai vain vähän muuttuneita. Luontotyypin 
laatumuutoksen suhteelliseksi vakavuudeksi saatiin 
tällöin laskennallisesti koko maassa ja osa-alueilla alle 
40  %. Visuaalisena karttatarkasteluna tehty otoslam-
pien puskurialueiden maankäyttöanalyysi kuitenkin 
osoitti, että paikkatietoanalyysi aliarvioi metsänhak-
kuita ja jätti huomiotta kivennäismaiden ojitukset, joi-
ta oli metsälampien ympärillä runsaasti. Todellinen 
maankäyttöaste oli otoslammilla jopa kaksinkertainen 
paikkatietoanalyysiin verrattuna. Tästä syystä asian-
tuntija-arviona muutoksen suhteelliseksi vakavuudeksi 
arvioitiin Etelä-Suomessa 50–70 %, mikä vastaa uhan- 
alaisuusluokkaa vaarantunut (C3: VU, vaihteluväli  
NT–VU). Pohjois-Suomessa muutoksen suhteelliseksi 
vakavuudeksi arvioitiin alle 40 % (C3: LC) ja koko maas-
sa 40–50 % (C3: NT).
Luokkamuutoksen syyt: Koko maassa menetelmän 
muutos.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Pohjois-Suomessa va-
kaa, Etelä-Suomessa heikkenevä. Vähittäisen rehevöi-
tymisen oletetaan edelleen jatkuvan metsälammilla 
etenkin Etelä-Suomessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Osa sisältyy 
luontodirektiivin luontotyyppiin humuspitoiset järvet 
ja lammet (3160) ja osa tyyppiin karut kirkasvetiset järvet 
(3110). Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinym-
päristöön pienet lammet. Enintään 1 ha:n suuruiset luon-
nontilaiset lammet muualla kuin Lapin maakunnassa ovat 
vesilain mukaan säilytettäviä.
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Sisävedet ja rannat

V2.04

Suolammet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (NT–VU) C3 =
Etelä-Suomi VU (VU–EN) C3 –
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Varsinaiset suolammet sijaitsevat suo-
yhdistymien sisällä, jolloin niiden lähivaluma-alue on 
käytännössä kokonaan turvemaata. Osa tällaisista suo-
lammista on hyvin niukkatuottoisia allikoita eli lampia, 
joilla ei ole lähtö- tai tulouomaa. Toisena tyypillisenä 
ryhmänä ovat nevareunuslammet, jotka ovat kooltaan 
usein pieniä ja vesikasvillisuudeltaan niukkoja ja vähä-
lajisia. Nevareunus voi olla kapea ja vaihettuu yleensä 
rämeeseen. Suuret suolammet (5–10 ha) voivat olla ran-
tamaisemiltaan vaihtelevia. Ranta-alueilla voi olla ne-
vaa, rämettä sekä korpea ja toisaalta runsaasti kangas-
metsää, jolloin voidaan puhua metsäisistä suolammista. 
Kallioiset suolammet ovat kohtalaisen syviä ja tummah-
kovetisiä. Suolampien pohjat ovat pääosin turvetta, ja 
mineraalipohjia tavataan vasta suurissa suolammissa. 
Varsinkin pienemmät ja matalammat suolammet voivat 
olla osa soistumissukkessiota, jonka myötä suolampi 
vaihettuu lampiluontotyypistä suoluontotyypiksi. 

Suolampien vesi on tyypillisesti tummaa ja melko 
hapanta. Pintaveden väriluku on usein yli 100 mg Pt/l 
ja pH alle 6,5, usein noin 5,5, joskus jopa alle 5. Luon-
nontilaisten suolampien ravinnetaso on alhainen, mutta 
kuormitettujenkaan suolampien kohonneet ravinnepi-
toisuudet eivät välttämättä näy herkästi tuotannon kas-
vuna ravinteiden sitoutuessa humusainekseen. 

Vesikasvillisuus muistuttaa pienten humusjärvien 
ja runsashumuksisten järvien kasvillisuutta. Se on 
kelluslehti- ja vesisammalvaltaista, ja tyypillisiä lajeja 
ovat isoulpukka (Nuphar lutea), uistinvita (Potamogeton 
natans), pohjanlumme (Nymphaea alba subsp. candida) ja 
sirppisammalet (Drepanocladus spp. ja Sarmentypnum 
spp.). Järvikortetta (Equisetum fluviatile) kasvaa yleisesti, 
mutta usein harvana kasvustona matalassa rantavedes-
sä. Varsinaisten vesikasvien lajimäärä suolammissa on 
tavallisesti alle 10. Tyypillisiä myös vedessä kasvavia 
rantalajeja ovat pullo- ja jouhisara (Carex rostrata ja C. 
lasiocarpa) sekä raate (Menyanthes trifoliata).

Lampien keskiosan pohjaeläinlajisto koostuu pää-
asiassa harvasukasmadoista (Oligochaeta), juotikkais-
ta (Hirudinea) ja surviaissääskistä (Chironomidae), 
mutta rantavyöhykkeessä voi esiintyä runsaasti myös 
päivänkorentojen (Ephemeroptera), sudenkorentojen 
(Odonata) ja vesiperhosten (Trichoptera) toukkia sekä 
kovakuoriaisia (Coleoptera).

Usmi, Hyvinkää. Kuva: Seppo Tuominen 
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Suurimmissa suolammissa eliöyhteisö on jo koh-
talaisen monipuolinen. Vesikasvilajeja voi olla 10–15. 
Kelluslehtisten, sarojen ja vesisammalien lisäksi tyypil-
lisiä ovat järviruo’on (Phragmites australis), järvikortteen 
ja terttualpin (Lysimachia thyrsiflora) harvat kasvustot. 
Suolammissa tavallisia vesikasveja ovat myös palpakot 
(Sparganium spp.) sekä vesiherneet (Utricularia spp.). Aa-
pa- ja lampisirppisammal (Sarmentypnum procerum ja S. 
trichophyllum) ovat sammaliston valtalajeja (Karttunen 
ja Toivonen 1995), ja niiden kasvustot voivat olla hyvin 
peittäviä. Muita suolammissa yleisiä vesisammalia ovat 
iso- ja suvantonäkinsammal (Fontinalis antipyretica ja F. 
dichelymoides). 

Varsinkin pienten suolampien eliöyhteisö on yk-
sipuolinen. Ne ovat monesti kalattomia tai kalasto 
on niukkaa. Tyypillisiä suolampien lajeja ovat ahven 
(Perca fluviatilis), kiiski (Gymnocephalus cernua), hauki 
(Esox lucius), ruutana (Carassius carassius) ja särki (Ru-
tilus rutilus).

Linnuista kaakkuri (Gavia stellata) on tyypillinen 
pienissä suolammissa pesivä laji. Muita suolammille 
luonteenomaisia lintuja ovat mustakurkku-uikku (Po-
diceps auritus), tavi (Anas crecca), jouhisorsa (Anas acuta) 
ja laulujoutsen (Cygnus cygnus) sekä Pohjois-Suomessa 
vesipääsky (Phalaropus lobatus) ja muut kahlaajat.

Metsäiset ja kallioiset suolammet vaihettuvat vas-
taaviin metsälampiin ja kalliolampiin ja niiden erotta-
minen maastossa voi olla hankalaa. Erottavana tekijänä 
on soiden määrä lammen ympäristössä. Suolampien 
välittömästä lähiympäristöstä yli puolet on suota, joka 
voi olla puustoista tai avointa. Suolammiksi ei lasketa 
pinta-alaltaan alle 10 aarin allikoita, jotka merkitään 
maastokartassa symbolein. Nämä luetaan osaksi suo-
yhdistymätyyppejä.
Maantieteellinen vaihtelu: Lajimäärä vähenee poh-
joista kohti. Pohjois-Suomessa ilmaversoiskasvillisuus 
on niukkaa pitkän talven, paksun jään ja roudan vai-
kutusten takia.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Yleisimpiä 
suotyyppejä suolampien ympärillä ovat nevat ja rämeet 
sekä luhdat. Rantavyöhykkeellä sijaitsevat korvet ovat 
melko harvinaisia. Lähiympäristön metsät ovat useim-
miten tuoretta kangasta. Rantavyöhyke on yleensä ka-
pea ja vaihettuu usein suokasvillisuuteen, sekalajitteiset 
ja mutarannat ovat yleisiä. Tulo- ja lasku-uomat, mikäli 
niitä esiintyy, ovat tyypillisesti havumetsävyöhykkeen 
turvemaiden latvapuroja ja puroja.

! !

!

!

! !

! !

!

!

! Esiintyminen: Suolammet ovat hyvin 
yleisiä koko maassa. Lounais-Suomessa 
niitä on keskimääräistä vähemmän. 
Uhanalaistumisen syyt: Metsätalouden 
ja turvetuotannon aiheuttama rehevöittä-
vä ja liettävä kuormitus (Vre 3), lähiympä-
ristön ojitukset (Oj 3), vesirakentaminen 
(vedenpinnan laskut, lähtö- ja tulouomien 
perkaukset; Vra 1), lähiympäristön tur-

peenotto ja hakkuut (Ot 1, M 1).
Uhkatekijät: Metsätalouden ja turvetuotannon kuor-
mitus (Vre 2), lähiympäristön ojitukset (Oj 2), vesiraken-
taminen (mm. lähtö- ja tulouomien perkaukset; Vra 1), 
lähiympäristön turpeenotto ja hakkuut (Ot 1, M 1).

Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, kun tyypille ominainen lajisto on taantu-
nut ja korvautunut muiden järvi- ja lampiluontotyyp-
pien lajistolla esimerkiksi rehevöitymisen ja liettymisen 
seurauksena. Tämän on katsottu olevan todennäköistä, 
kun 80–100 % lammen lähiympäristöstä on voimakkaas-
ti muuttunut valtaosassa luontotyypin esiintymiä.
Arvioinnin perusteet: Suolammet arvioitiin koko 
maassa silmälläpidettäviksi (NT) ja Etelä-Suomessa 
vaarantuneiksi (VU) abioottisessa laadussa pitkällä 
aikavälillä tapahtuneiden muutosten perusteella (C3). 
Luontotyyppi arvioitiin säilyväksi (LC) Pohjois-Suo-
messa (A1–A3, B1–B3, C3).

Etenkin pieniä suolampia on saattanut hävitä soiden 
kuivatuksen seurauksena, mutta määrän vähenemisen 
arvioitiin jääneen alle 40 %:iin verrattuna esiteolliseen 
aikaan ja alle 20 %:iin verrattuna 1960-lukuun, eikä mää-
rän vähenemisen tulevaisuudessa katsottu olevan mer-
kittävää (A1–A3: LC). Suolammet on yksi yleisimmistä 
lampiluontotyypeistä, ja se on B-kriteerien perusteella 
säilyvä (B1–B3: LC). 

Muiden laatutietojen puuttuessa lampien pitkän aika-
välin abioottisia laatumuutoksia pyrittiin selvittämään 
lähiympäristön maankäyttömuutosten perusteella (ks. 
osa 1, 5.3.2.2). Paikkatietotarkastelun perusteella suolam-
pien lähiympäristöstä Etelä-Suomessa noin 50 %, Poh-
jois-Suomessa noin 20 % ja koko maassa hieman alle 40 % 
arvioitiin maankäytöltään muuttuneeksi eli alueella oli 
suo-ojituksia, rakentamista, maataloutta, turvetuotantoa 
tai hakkuita (Soiden ojitustilanne 2011; Corine maanpeite 
2012; Global Forest Change 2017). Valtaosin muutos joh-
tuu soiden ojituksesta. Tarkastelussa romahtaneiksi suo-
lammiksi tulkittiin esiintymät, joiden lähiympäristöstä 
80–100 % oli ihmistoiminnan muuttamaa. Vertailuajan-
kohtana, esiteollisella ajalla, lähiympäristöjen arvioitiin 
olleen luonnontilaisia tai vain vähän muuttuneita. Täl-
löin luontotyypin abioottisen laatumuutoksen suhteelli-
seksi vakavuudeksi saatiin 50–70 % Etelä-Suomessa, alle 
40 % Pohjois-Suomessa ja vajaa 40 % tai 40–50 % koko 
maassa. Visuaalisena karttatarkasteluna tehdyn otos-
lampien puskurialueiden maankäyttöanalyysin perus-
teella muuttuneisuusaste oli vain hieman suurempi kuin 
laskennallisella analyysillä saatu. Suolammet arvioitiin 
Etelä-Suomessa vaarantuneiksi (C3: VU, vaihteluväli VU–
EN), Pohjois-Suomessa säilyviksi (C3: LC) ja koko maassa 
silmälläpidettäviksi (C3: NT, vaihteluväli NT–VU).
Luokkamuutoksen syyt: Koko maassa ja Etelä-Suomes-
sa menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Pohjois-Suomessa va-
kaa, Etelä-Suomessa heikkenevä. Vähittäisen rehevöity-
misen oletetaan edelleen jatkuvan suolammilla etenkin 
Etelä-Suomessa. Suo-ojitukset ja muu soiden käyttö voi 
aiheuttaa muutoksia suolampien vesitaloudessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin humuspitoiset järvet ja lam-
met (3160). Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään eli-
nympäristöön pienet lammet. Enintään 1  ha:n suuruiset 
luonnontilaiset lammet muualla kuin Lapin maakunnassa 
ovat vesilain mukaan säilytettäviä. 
Vastuuluontotyypit: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
runsashumuksiset järvet ja lammet.
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Sisävedet ja rannat

V2.05

Tunturilammet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

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

talintu (Melanitta nigra), pilkkasiipi (M. fusca), lapasotka 
(Aythya marila) ja kahlaajat. Tunturilampien hyönteis- ja 
pohjaeläintuotanto voi olla merkittävää, mutta perus-
tuotanto on yleensä alhainen.

Metsänrajan tuntumassa sijaitsevat tunturilammet 
voivat eliöyhteisöltään olla samantyyppisiä kuin havu-
metsävyöhykkeen ylärajalla sijaitsevat metsä- tai suo-
lammet. Erottavana tekijänä on, että tunturilampien 
lähivaluma-alueesta vähintään puolet on paljakkaa tai 
tunturikoivikkoa.
Maantieteellinen vaihtelu: Korkeusasema saattaa vai-
kuttaa luontotyypin ominaispiirteisiin, joten suurtuntu-
rien lammet voivat poiketa ominaisuuksiltaan alempa-
na sijaitsevista. Maantieteellistä vaihtelua ei kuitenkaan 
tarkemmin tunneta, mutta se lienee varsin vähäistä 
muun muassa suppean levinneisyysalueen vuoksi. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Tunturilam-
met rajautuvat usein tunturikoivikoihin ja -kivikoihin, 
tunturikankaisiin ja tunturikangaspensaikoihin. Ran-
ta-alue kapea. Kallio-, kivikko- ja lohkarerannat ylei-
siä, rantakasvillisuus niukkaa tai puuttuu. Tulo- ja las-
ku-uomat ovat tyypillisesti tunturialueen latvapuroja.

!

!

! Esiintyminen: Tunturilammet ovat ylei-
siä Tunturi-Lapissa, melko harvinaisia 
Metsä-Lapissa ja hyvin harvinaisia Perä-
pohjolan erillistuntureilla.
Uhkatekijät: Ilmastonmuutos (Im 2), il-
mansaasteiden kaukokulkeuma (Kh 1), 
vesien rehevöityminen ja likaantuminen 
(Vre 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi 

katsotaan romahtaneeksi, kun tyypille ominainen la-
jisto on taantunut ja korvautunut muiden järvi- ja lam-
piluontotyyppien lajistolla esimerkiksi rehevöitymisen, 
liettymisen ja/tai ilmastonmuutoksen seurauksena. Tä-
män on katsottu olevan todennäköistä, kun 80–100 % 
lammen lähiympäristöstä on voimakkaasti muuttunut 
valtaosassa luontotyypin esiintymiä.
Arvioinnin perusteet: Tunturilammet arvioitiin säily-
väksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, C3). 

Luontotyypin määrän ei arvioida muuttuneen tai 
muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjaksolla tai 
pidemmällä aikavälillä (A1–A3: LC). Tunturilampien 
levinneisyysalue (noin 98 000 km2) määritettiin tuntu-
rialueella olevien lampien perusteella (Tunturialueet 
2017). Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen 
koko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kritee-
rien raja-arvot (B1–B3: LC).

Muiden laatutietojen puuttuessa tunturilampien 
pitkän aikavälin abioottisia laatumuutoksia pyrittiin 
selvittämään lähiympäristön maankäyttömuutosten 
perusteella (ks. osa 1, 5.3.2.2). Paikkatietotarkastelun 
perusteella tunturilampien lähiympäristö on säilynyt 
lähes luonnontilaisena. Vain 0,2 % lampien lähiympä-
ristöstä määrittyi ihmistoiminnan muuttamaksi, joten 
luontotyyppi on tämän muuttujan perusteella uhan-
alaisuusluokaltaan säilyvä (C3: LC). Rakentamisen 
ja muun maankäytön lisäksi lievää muuttuneisuutta 
ovat mahdollisesti aiheuttaneet ilmaperäinen ravin-
nelaskeuma ja raskasmetallien kaukokulkeutuminen. 
Ilmastonmuutoksen katsotaan olevan merkittävin 

Galbmagáldut, Utsjoki. Kuva: Jari Ilmonen 

Luonnehdinta: Tunturilammet sijaitsevat männyn 
metsänrajan  pohjois- ja yläpuolella. Ne ovat kirkas- ja 
neutraalivetisiä ja hyvin niukkatuottoisia lampia (ko-
konaisfosforipitoisuus tyypillisesti alle 5 µg/l). Tunturi-
lammet ovat pitkään jäässä, ja pienet ja matalat lammet 
jäätyvät pohjaan asti. Tunturilampien vesi on kesälläkin 
viileää. Lampien pohjat ovat rannoilla usein kivikko- tai 
turvepohjia. Syvän veden alueilta löytyy myös muta- ja 
liejupohjia, mutta sedimentaation hitauden takia peh-
meää pohja-ainesta on yleensä ohuelti.

Lampien eliöyhteisöt ovat vähälajisia. Vesikasvilli-
suus on yleensä niukkaa. Tunturilammille on tyypil-
listä kelluslehtisten ja ilmaversoisten niukkuus. Sarat, 
kuten luhtasara (Carex vesicaria), pullosara (C. rostrata) 
ja vesisara (C. aquatilis), ovat yleisiä, mutta kasvustot 
ovat usein harvoja. Tunturilammet muistuttavat lajis-
tollisesti Carex-, elodeidi- tai Nitella-tyypin järviä (esim. 
Rintanen 1982). Carex-tyypin järvissä uposlehtislajeja 
on vähän, mutta erityisesti ruskoärviä (Myriophyllum 
alterniflorum) ja järvisätkin (Ranunculus schmalhausenii) 
voivat muodostaa yhtenäisiä kasvustoja (Rintanen 1982). 
Carex-tyypin järvissä pohjalehtisten runsaus vaihtelee 
niukasta kohtalaiseen. Nitella-tyypin järvistä ilmaver-
soiset puuttuvat lukuun ottamatta hyvin niukkoina 
tavattavia saroja ja järvikortetta (Equisetum fluviatile). 
Kelluslehtiset yleensä puuttuvat tunturilammista.

Ainakin suurimmissa tunturialueen lammissa ylei-
sesti esiintyviä kaloja voivat olla nieriä (Salvelinus al-
pinus), taimen (Salmo trutta), ahven (Perca fluviatilis) ja 
mutu (Phoxinus phoxinus) (esim. Raitaniemi ja Rask 2001). 
Vesilinnusto voi olla runsasta, ja siihen kuuluvat esimer-
kiksi puolisukeltajasorsat, alli (Clangula hyemalis), mus-
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tunturilampien tilaa tulevaisuudessa muuttava teki-
jä. Arktinen alue on herkin ilmastonmuutokselle, ja 
arktisissa järvissä on paleolimnologisten tutkimusten 
mukaan ollut jo noin sadan vuoden ajan käynnissä 
nopea lajisto- ja ekosysteemimuutos (Smol ym. 2005; 
Rühland ym. 2015). Onkin mahdollista, että myös Suo-
men tunturialueella tapahtuu jo laadullisia muutoksia 
ilmastomuutoksen seurauksena, mutta niiden vaiku-
tuksista ja voimakkuudesta ei ole riittävästi tietoa. 
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy pää-
osin luontodirektiivin luontotyyppiin karut kirkasvetiset 
järvet (3110).
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin harjualueiden pienvedet.

V2.06

Runsasravinteiset lammet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN (VU–EN) C3 –
Etelä-Suomi EN (VU–EN) C3 –
Pohjois-Suomi DD B1–B3, C3 =

Luonnehdinta: Luontaisesti runsasravinteiset lammet 
sijaitsevat savikkoalueilla ja ovat miltei poikkeuksetta 
maatalouden kuormittamia, joten niiden luontaisten 
biologisten ominaisuuksien selvittäminen ja arviointi 
on vaikeaa. Rannat ovat usein loivapiirteisiä ja pohjat 
pehmeitä muta-liejupohjia sekä savipohjia. Runsasra-
vinteisuuden vuoksi lampien vesikasvillisuus on run-
sasta ja monilajista, ja niissä esiintyy usein vaateliaita 
vesikasveja (Toivonen ja Huttunen 1995). Lisäksi lam-
met ovat usein matalia, jolloin kasvillisuuden peittämän 
alan osuus niiden pinta-alasta on suuri.

Runsasravinteisten lampien vesi on usein sameaa, 
neutraalia tai emäksistä. Veden pH on yleensä 6,5–8 ja 
voi kas vukauden aikana vilkkaan yhteyttämistoimin-
nan seurauksena nousta huomattavasti korkeammaksi. 
Kokonaisfosforipitoisuus on luokkaa 15–40 µg/l, joskin 
kuormitetuissa lammissa ravinnetaso voi olla huomat-
tavasti korkeampi. Toisaalta runsaan uposkasvillisuu-
den (mm. vidat Potamogeton spp. ja Stuckenia spp. sekä 
ärviät Myriophyllum spp.) omaavissa tai pohjavesivai-
kutteisissa lammissa vesi voi olla kirkasta (esim. Toi-
vonen 2017).

Vesikasvilajisto muistuttaa runsasravinteisten jär-
vien kasvistoa. Tyypillisiä luonnehtijalajeja ovat osman-
käämit (Typha spp.), ratamosarpio (Alisma plantago-aqua-
tica), sahalehti (Stratiotes aloides), nuokkurusokki (Bidens 
cernua), haarapalpakko (Sparganium erectum), sarjarimpi 
(Butomus umbellatus), tankeakarvalehti (Ceratophyllum de-
mersum), useat lapavidat (Potamogeton spp.) ja irtokellujat 
kuten sorsansammal (Ricciocarpos natans), pikkulimaska 
(Lemna minor), isolimaska (Spirodela polyrhiza), isovesi-
herne (Utricularia vulgaris) ja kilpukka (Hydrocharis mor-
sus-ranae). Myös näkinpartaisleviä esiintyy (Chara spp., 
Nitella spp.). Kalastossa on tyypillisesti muutamia särki-
kalalajeja, kuten pasuri (Blicca bjoerkna), sorva (Scardinius 

erythropthalmus), ruutana (Carassius carassius) ja lahna 
(Abramis brama). Runsasravinteiset lammet ovat hyviä 
sammakkoeläinten lisääntymispaikkoja. Vesiselkäran-
gattomia on runsaasti ja niiden lajisto on monipuolinen.

Runsasravinteisissa lammissa voi esiintyä tyypilli-
sesti samoja lintulajeja kuin runsasravinteisissa järvissä, 
kuten silkkiuikku (Podiceps cristatus), tavi (Anas crecca), 
heinätavi (Spatula querquedula), lapasorsa (S. clypeata), si-
nisorsa (Anas platyrhynchos), punasotka (Aythya ferina), 
nokikana (Fulica atra), pikkulokki (Hydrocoloeus minutus), 
naurulokki (Chroicocephalus ridibundus), ruskosuohauk-
ka (Circus aeruginosus), kaulushaikara (Botaurus stella-
ris), haapana (Mareca penelope) ja laulujoutsen (Cygnus 
cygnus) sekä ruovikoissa kurki (Grus grus), mustakurk-
ku-uikku (Podiceps auritus), ruokokerttunen (Acrocepha-
lus schoenobaenus) ja pajusirkku (Schoeniclus schoeniclus).

Kirkasvetisten,  runsasravinteisten lampien eliöyh-
teisöt voivat olla samantyyppisiä kuin kalkkilammissa. 
Näitä lampiluokkia yhdistävänä tekijänä on veden neut-
raalisuus tai lievä emäksisyys. Erottavana tekijänä on 
lähivaluma-alueella vallitsevan maaperän laatu. Run-
sasravinteisten lampien lähivaluma-alueesta merkittävä 
osa on savikkoa. Järvenlaskujen seurauksena luontai-
sesti runsasravinteiset lammet ovat usein muuttuneet 
voimakkaasti.
Maantieteellinen vaihtelu: Kasvillisuuden ja kasviston 
vaihtelu muistuttaa runsasravinteisten järvien vastaa-
vaa. Rannikon ravinteisilla alueilla esiintyy maanko-
hoamisen aiheuttaman sukkession synnyttämänä tyy-
pillisesti vitajärviä. Edustavimmillaan vitajärvet ovat 
lounaisrannikolla. Niissä voi esiintyä murtovesilajeja, 
kuten merivitaa (Stuckenia filiformis), hapsivitaa (S. pec- 
tinata) ja näkinpartaisleviä. Sahalehtijärvet sijaitsevat 
pääosin Lapissa, mutta vastaavaa kasvillisuutta on pai-
koin myös Etelä-Suomessa.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Runsasravin-
teisten lampien rantamaisemaa hallitsevat usein pellot. 
Puustoiset rannat ovat usein lehtipuuvaltaisia ja havu-
puuston osuus on tyypillisesti vähäinen. Runsasravin-
teisia lampia ympäröivät suot ovat tavallisesti reheviä 
luhtia. Tiheät ruovikot ja rantapajukot ovat myös tyypil-
linen osa rantamaisemaa, toisinaan myös rantasaraikot. 
Rannat ovat usein hienojakoisia savi-, hiesu- ja lieju-
rantoja, ja kivikko- ja hiekkarannat ovat harvinaisia. 
Tulo- ja lasku-uomat ovat yleensä savimaiden puroja ja 
latvapuroja sekä pieniä jokia.

Maankohoamisrannikon runsasravinteiset lammet 
ovat kehittyneet sisävesiksi merenlahdista ja kluuvi-
lammista. Kluuvilammet ovat murtoveden vaikutuspii-
rissä saaden ajoittain murtovesitäydennystä ja eroavat 
näin varsinaisista sisävesistä.
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Esiintyminen: Runsasravinteisten lam-
pien painopistealueita ovat Lounais-Suo-
men, Hämeen, Pirkanmaan ja Iisalmen 
reitin savikkoalueet ja alava maanko-
hoamisrannikko (entiset merenlahdet ja 
kluuvilammet). Valtakunnallisesti arvioi-
tuna ne ovat melko harvinaisia. Poh-
jois-Suomessa luontaisesti runsasravin-
teiset lammet ovat harvinaisia ja ne ovat 

keskittyneet erityisesti Kittilään (Rintanen 1982).
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Sisävedet ja rannat

Uhanalaistumisen syyt: Maa- ja metsätalouden sekä 
asutuksen rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 3), 
vesirakentaminen (vedenpinnan laskeminen, ruop-
paukset; Vra 3), rantarakentaminen (R 1), kemialliset 
haittavaikutukset (Kh 1), lähiympäristön hakkuut ja 
ojitukset (M 1, Oj 1).
Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden sekä asutuksen 
kuormitus (Vre 2), rantarakentaminen (R 2), vesiraken-
taminen (ruoppaukset; Vra 1), lähiympäristön hakkuut 
ja ojitukset (M 1, Oj 1), ilmastonmuutos (Im 1), vieras-
lajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, kun tyypille ominainen lajisto on taantu-
nut ja korvautunut muiden järvi- ja lampiluontotyyp-
pien lajistolla esimerkiksi rehevöitymisen ja liettymisen 
seurauksena. Tämän on katsottu olevan todennäköistä, 
kun 80–100 % lammen lähiympäristöstä on voimakkaas-
ti muuttunut valtaosassa luontotyypin esiintymiä.
Arvioinnin perusteet: Runsasravinteiset lammet arvi-
oitiin koko maassa ja Etelä-Suomessa erittäin uhanalai-
siksi (EN) abioottisen laadun pitkän aikavälin muutos-
ten (C3) perusteella. Pohjois-Suomessa runsasravinteiset 
lammet arvioitiin puutteellisesti tunnetuksi (DD) luon-
totyypiksi (B1–B3, C3).

Runsasravinteisten lampien määrän ei katsota vä-
hentyneen merkittävästi viimeisen 50 vuoden aikana 
eikä niiden myöskään arvioida vähentyvän tulevan 
50 vuoden aikana millään tarkastelualueella (A1–A2a: 
LC). Pohjois-Suomessa luontotyyppi on historiallisen 

määrämuutoksen perusteella säilyvä (A3: LC), mutta 
Etelä-Suomessa ja koko maassa luontotyypin määrän 
muutoksia esiteolliseen aikaan verrattuna ei tunneta 
(A3: DD). On kuitenkin todennäköistä, että juuri runsas-
ravinteisia lampia on kuivattu niittymaiksi ja pelloiksi, 
koska ne sijaitsevat maatalouskäytössä jo pitkään olleilla 
savimailla.

Runsasravinteisten lampien levinneisyys- ja esiinty-
misalueen koko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittä-
vät Etelä-Suomessa ja koko maassa B-kriteerin raja-arvot 
(B1–B3: LC). Luontotyypin esiintymistä Pohjois-Suo-
messa ei tunneta riittävän hyvin (B1–B3: DD).

Muiden laatutietojen puuttuessa lampien pitkän 
aikavälin abioottisia laatumuutoksia pyrittiin selvittä-
mään lähiympäristön maankäyttömuutosten perusteel-
la (ks. osa 1, 5.3.2.2). Paikkatietotarkastelun perusteella 
runsasravinteisten lampien lähiympäristöstä Etelä-Suo-
messa ja koko maassa hieman yli 50 % arvioitiin ihmis-
toiminnan muuttamaksi eli alueella oli suo-ojituksia, 
rakentamista, maataloutta, turvetuotantoa tai hakkuita 
(Soiden ojitustilanne 2011; Corine maanpeite 2012; Glo-
bal Forest Change 2017). Tarkastelussa romahtaneik-
si runsasravinteisiksi lammiksi tulkittiin esiintymät, 
joiden lähiympäristöstä 80–100 % oli ihmistoiminnan 
muuttamaa. Vertailuajankohtana, esiteollisella ajalla, lä-
hiympäristöjen arvioitiin olleen luonnontilaisia tai vain 
vähän muuttuneita. Tällöin luontotyypin abioottisen 
laatumuutoksen suhteelliseksi vakavuudeksi saatiin 
laskennallisella maankäyttöanalyysillä Etelä-Suomessa  

Kylälammi, Lempäälä. Kuva: Jarkko Leka
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50–70 %. Visuaalisen karttatarkastelun perusteella 
paikkatietoanalyysin todettiin kuitenkin aliarvioivan 
metsätaloutta ja mahdollisesti myös rakentamista sekä 
jättävän kivennäismaiden ojitukset huomiotta, joten to-
dennäköisemmäksi muutoksen suhteelliseksi vakavuu-
deksi runsasravinteisilla lammilla arvioitiin 70–90 %. 
Luontotyyppi arvioitiin sekä Etelä-Suomessa että koko 
maassa erittäin uhanalaiseksi (C3: EN, vaihteluväli VU–
EN), sillä luontotyypin esiintyminen painottuu selvästi 
Etelä-Suomeen. Arvion vaihteluväli kuvaa laatumuu-
toksen suhteellisen vakavuuden laskentaan liittyvää 
epävarmuutta. Pohjois-Suomen esiintymiä ei tunneta 
riittävän hyvin laatumuutoksen arvioimiseksi (C3: DD). 
Paikkatietotarkastelun perusteella noin kolmasosalla 
Etelä-Suomen runsasravinteisten lampien lähialueista 
oli maataloutta, mikä kertoo kohonneesta ravinnekuor-
mituksesta näillä alueilla. Runsasravinteisia lampia on 
muuttanut myös muun muassa niiden rantojen ja valu-
ma-alueiden rakentaminen.
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Vähittäisen rehevöi-
tymisen oletetaan edelleen jatkuvan runsasravinteisilla 
lammilla etenkin Etelä-Suomessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin luontaisesti runsasravinteiset 
järvet (3150). Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön pienet lammet. Enintään 1 ha:n suuruiset 
luonnontilaiset lammet muualla kuin Lapin maakunnassa 
ovat vesilain mukaan säilytettäviä. 
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin pohjoiset sahalehtijärvet.

V2.07

Kalkkilammet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–NT) C3 ?
Etelä-Suomi VU (NT–VU) C3 ?
Pohjois-Suomi VU B2a(ii,iii)b ?

Luonnehdinta: Kalkkilammet sijaitsevat kallioperäl-
tään runsaskalkkisilla alueilla. Niiden vesi on lähes 
neutraalia tai emäksistä, melko kirkasta ja niukka-kes-
kiravinteista. Botaaniselta järvityypiltään (Maristo 1941) 
kalkkilammet voidaan rinnastaa tavallisesti Potamo-
geton filiformis-Chara -tyypin järviin. Tämän luonto-
tyypin järviä luonnehtivat melko korkea pH-arvo, ka-
peat ilmaversoiskasvustot ja emäksistä vettä suosivien 
makrofyyttien esiintyminen (Rintanen 1977; 1982; 1996). 
Edustavimpien kalkkilampien ja -järvien pohjakasvil-
lisuudessa on runsaasti näkinpartaisleviä (Chara spp.), 
kuten pohjanäkinpartaa (C. strigosa). Vidat (Potamoge-
ton spp., Stuckenia spp.) voivat olla niukkoja tai puut-
tua kokonaan ja vaateliaita vesisammalia (Scorpidium 
scorpioides) voi esiintyä runsaasti. Rannoilla voi esiintyä 
huurresammalia (Palustriella spp., Cratoneuron filicinum). 
Löyhäpohjaisissa kalkkilammissa pohjakasvillisuus 
voi kuitenkin olla hyvin niukkaa ja ilmentäjälajeja ei 
välttämättä löydy. Tällöin määritys voidaan tehdä maa- 

ja kallioperätietojen, vesikemian (alkaliniteetti yli 0,4 
mmol/l) ja lähiympäristön kalkkivaikutteisuutta ilmen-
tävien luontotyyppien ja lajien (esim. letot, huurresam-
mallähteet) perusteella.

Selviä kalkkilampia tavataan kalkkikallioalueilla 
muun muassa Kuusamon seudulla ja Tervolassa. Kalk-
kilampien kaltaisia lampia esiintyy paikoin Etelä-Suo-
messa, rannikolla, lounaissaaristossa ja Ahvenanmaalla. 
Ahvenanmaalla ei ole kallioperäkarttoihin merkittyjä 
kalkkikallioalueita, sen sijaan siellä maaperästä löytyy 
siluurikalkkia. Pääosa Ahvenanmaan Chara-valtaisista 
lammista on tässä yhteydessä tulkittu ennemminkin 
kluuvilammiksi tai luontaisesti runsasravinteisiksi 
lammiksi (näiden kasvillisuudesta tarkemmin esim. 
Cedercreutz 1934; 1937; 1947; Helminen 1983).
Maantieteellinen vaihtelu: Kuusamon–Kainuun niin 
sanotut kalkkiliejulammet poikkeavat Lounais-Suomen 
mahdollisista kalkkilammista. Pohjois-Suomen kalkki-
lampien vesi on yleensä kirkasta ja niukkaravinteista, 
kun taas Etelä-Suomen mahdollisten kalkkilampien vesi 
voi olla savikkoalueiden vaikutuksesta hiukan sameaa 
ja ravinteikasta. Vesikasvien lajimäärä on Etelä-Suomen 
lammissa huomattavasti suurempi verrattuna Poh-
jois-Suomen kalkkilampiin.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Pohjois-Suo-
men kalkkilampien ympäristö on useimmiten havu-
puuvaltaista kangasmetsää. Etelä-Suomen kalkkilam-
pien ympärillä voi olla myös rehevämpiä lehtoalueita. 
Kalkkilampien rannoilla sijaitsevat suot voivat paikoin 
olla lettoa ja rannoilla voi esiintyä huurresammalläh-
teitä. Lammen rantavyöhyke on vaihtelevan kokoinen, 
usein kapea. Eri rantatyyppejä on vaihtelevia määriä, ja 
paikoin esiintyy liejurantoja. 
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g Esiintyminen: Kalkkilammet ovat Suo-
messa harvinaisia, ja niiden esiintymisen 
painopistealue on Kuusamossa. Ete-
lä-Suomessa kalkkilampia on hyvin vä-
hän ja tiedot niiden levinneisyydestä ovat 
puutteelliset. Kalkkilampia esiintyy myös 
Ahvenanmaalla ja mahdollisesti myös 
lounaissaariston kalkkipitoisilla alueilla 
(esim. Helminen 1983). Sisämaassa kalk-

kilampia tunnetaan esimerkiksi Joroisilta ja Kuopion 
seudulta.
Uhanalaistumisen syyt: Metsä- ja maatalouden rehe-
vöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 3), vesirakentaminen 
(vedenpinnan laskut, ruoppaukset; Vra 2), rantaraken-
taminen (R 1), lähiympäristön hakkuut ja ojitukset (M 
1, Oj 1), happamoittava laskeuma (Kh 1).
Uhkatekijät: Metsä- ja maatalouden kuormitus (Vre 2), 
rantarakentaminen (R 2), vesirakentaminen (mm. ruop-
paukset; Vra 1), lähiympäristön hakkuut ja ojitukset (M 
1, Oj 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan 
romahtaneeksi, kun tyypille ominainen lajisto on 
taantunut ja korvautunut muiden järvi- ja lampiluon-
totyyppien lajistolla esimerkiksi rehevöitymisen ja 
liettymisen seurauksena. Tämän on katsottu olevan 
todennäköistä, kun 80–100  % lammen lähiympäris-
töstä on voimakkaasti muuttunut valtaosassa luonto-
tyypin esiintymiä.
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Sisävedet ja rannat

Arvioinnin perusteet: Kalkkilammet arvioitiin Ete-
lä-Suomessa vaarantuneiksi (VU) ja koko maassa sil-
mälläpidettäviksi (NT) abioottisen laadun pitkän aika-
välin muutosten perusteella (C3) sekä Pohjois-Suomessa 
vaarantuneiksi (VU) suppean esiintymisalueen ja luon-
totyypin taantumisen perusteella (B2). 

Kalkkilampien määrän ei arvioida muuttuneen tai 
muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjaksolla koko 
maassa tai osa-alueilla (A1 & A2a: LC). Koko maan ja 
Pohjois-Suomen osalta merkittävää määrän vähenemistä 
ei arvioida tapahtuneen myöskään verrattuna esiteolli- 
seen aikaan (A3: LC). Esiteollisen ajan jälkeen lampia 
on Etelä-Suomessa todennäköisesti kuivatettu, mutta 
tiedon taso ei riitä mahdollisen muutoksen suuruuden 
arvioimiseksi (A3: DD). 

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisaluei-
den koko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät 
Etelä-Suomessa ja koko maassa B-kriteerin raja-arvot 
(B1–B3: LC). Myös Pohjois-Suomessa luontotyyppi on le-
vinneisyysalueen koon ja esiintymispaikkojen määrän 
perusteella säilyvä (B1 & B3: LC), mutta luontotyypin 
esiintymisruutujen määrä on alle 50. Metsätalouden 
ja kunnostusojitusten katsottiin aiheuttavan jatkuvaa 
taantumista luonteenomaiseen lajistoon vaikuttavissa 
abioottisissa ympäristötekijöissä ja bioottisissa vuo-
rovaikutussuhteissa, minkä lisäksi kaivostoiminnan 
arvioitiin aiheuttavan merkittävää taantumisen uhkaa 
seuraavan 20 vuoden aikana, joten luontotyyppi arvioi-
tiin vaarantuneeksi (VU) suppean esiintymisalueen ja 
taantumisen perusteella (B2a(ii,iii)b). 

Muiden laatutietojen puuttuessa lampien pitkän aika-
välin abioottisia laatumuutoksia pyrittiin selvittämään 
lähiympäristön maankäyttömuutosten perusteella (ks. 
osa 1, 5.3.2.2). Paikkatietotarkastelun perusteella kalkki-
lampien lähiympäristöstä Etelä-Suomessa runsas 30 %, 
Pohjois-Suomessa noin 15 % ja koko maassa runsas 20 % 
arvioitiin maankäytöltään muuttuneeksi eli alueella oli 
suo-ojituksia, rakentamista, maataloutta, turvetuotan-
toa tai hakkuita (Soiden ojitustilanne 2011; Corine maan-
peite 2012; Global Forest Change 2017). Tarkastelussa 
romahtaneiksi kalkkilammiksi tulkittiin esiintymät, 
joiden lähiympäristöstä 80–100 % oli ihmistoiminnan 
muuttamaa. Vertailuajankohtana, esiteollisella ajalla, lä-
hiympäristöjen arvioitiin olleen luonnontilaisia tai vain 
vähän muuttuneita. Tällöin luontotyypin abioottisen 
laatumuutoksen suhteellinen vakavuus oli Etelä-Suo-
messa hieman alle 40 % tai 40–50 %. Visuaalisen kart-
tatarkastelun perusteella paikkatietoanalyysin todettiin 
aliarvioivan metsätalousvaikutuksia ja rakentamista se-
kä jättävän kivennäismaan ojitukset huomiotta. Niin-
pä asiantuntija-arviona laatumuutoksen suhteellisen 
vakavuuden vaihteluväliksi arvioitiin Etelä-Suomessa  
50–70 % ja uhanalaisuusluokaksi vaarantunut (C3: VU, 
vaihteluväli NT–VU). Pohjois-Suomessa laatumuutok-
sen suhteellinen vakavuus oli laskennallisen maan-
käyttöanalyysin perusteella selvästi alle 40  %, joten 
luontotyyppi arvioitiin säilyväksi (C3: LC). Koko maan 
kalkkilampien muutoksen suhteelliseksi vakavuudeksi 
saatiin maankäyttöanalyysillä niin ikään alle 40 %, mut-
ta analyysin virhelähteiden takia arvioitiin muutoksen 

Oulanka, Kuusamo. Kuva: Jari Ilmonen
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olevan yli 40 % ja uhanalaisuusluokan silmälläpidettävä 
(C3: NT, vaihteluväli LC–NT).
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kalkkilammet ja järvet (3140). 
Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäris-
töön pienet lammet. Enintään 1 ha:n suuruiset luonnontilai-
set lammet muualla kuin Lapin maakunnassa ovat vesilain 
mukaan säilytettäviä.

V2.08

Lähdelammet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa DD C3 =
Etelä-Suomi DD B2, C3 –
Pohjois-Suomi DD B1, B2, C3 =

Lähdelampien pohjaeläimistössä esiintyy sekaisin 
lähteisiin erikoistuneita kylmän veden lajeja, oligotro-
fisten järvisyvänteiden indikaattorilajeja ja erityyppi-
sissä vesissä yleisenä esiintyviä lajeja. Lähdelammissa 
voi esiintyä myös reliktiäyriäisiä (esim. okakatka Palla-
seopsis quadrispinosa).

Lähdelampien ominaisuuksista on vähän tietoa. Läh-
delammet ovat ominaisuuksiltaan lähellä harjulampia, 
mutta lähdelammet voivat olla melko runsasravinteisia-
kin. Vesi on kuitenkin lähdelammissa viileämpää. Har-
jualueilla sijaitsevat lammet, joissa lähdevaikutus on huo-
mattava ja rannan tai pohjan lähdepurkaumina selvästi 
havaittavissa, luokitellaan ensisijaisesti lähdelammiksi.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Lähdelampien 
lähiympäristössä metsäiset luontotyypit ovat vallitse-
via. Pienet lähdelammet vaihettuvat rajatta lähteisiin. 
Teoreettisena kokorajana lähdelampien ja lähteiden 
välillä voidaan pitää esimerkiksi yhtä aaria. Lähde-
lampien ranta-alue on vaihtelevan kokoinen ja usein 
tihkupintainen tai hetteikköinen. Tulo- ja lasku-uomat 
ovat tyypillisesti havumetsävyöhykkeen kangasmaiden 
latvapuroja ja puroja.
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! Esiintyminen: Lähdelammet sijaitsevat 
harjualueilla tai niiden läheisyydessä ja 
niitä tavataan sopivilla paikoilla ilmeises-
ti koko Suomessa. Tiedot lähdelampien 
esiintymisestä ja määrästä ovat kuitenkin 
vielä hyvin puutteelliset.
Uhkatekijät: Rantarakentaminen (R 2), 
metsä- ja maatalouden rehevöittävä ja 
liettävä kuormitus (Vre 1), pohjavedenot-

to (Vp 1), kaivannaistoiminta (Ks 1), vesirakentaminen 
(Vra 1), lähiympäristön hakkuut ja ojitukset (M 1, Oj 1), 
ilmastonmuutos (Im 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, kun tyypille ominainen lajisto on taantu-
nut ja korvautunut muiden järvi- ja lampiluontotyyp-
pien lajistolla esimerkiksi rehevöitymisen, liettymisen 
ja/tai pohjavesivaikutuksen taantumisen seurauksena. 
Tämän on katsottu olevan todennäköistä, kun 80–100 % 
lammen lähiympäristöstä on voimakkaasti muuttunut 
valtaosassa luontotyypin esiintymiä.
Arvioinnin perusteet: Lähdelammet arvioitiin puut-
teellisesti tunnetuiksi (DD) koko maassa ja osa-alueilla 
(koko maa: C3, Etelä-Suomi: B2, C3, Pohjois-Suomi: B1 
& B2, C3). 

Lähdelampien määrän ei arvioida muuttuneen tai 
muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjaksolla tai pi-
demmällä aikavälillä millään tarkastelualueella (A1–A3: 
LC). 

Tiedot lähdelampien määrästä ovat hyvin puut-
teellisia, mutta jo tunnettujen esiintymien perusteella 
luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen koko 
sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kriteerien 
raja-arvot koko maassa (B1–B3: LC). Etelä-Suomessa 
luontotyyppi on levinneisyysalueen koon ja esiintymis-
paikkojen määrän suhteen säilyvä (B1 & B3: LC), mutta 
esiintymisruutujen osalta puutteellisesti tunnettu (B2: 
DD). Pohjois-Suomen esiintymistiedot ovat keskimää-
räistäkin vähäisempiä, eikä levinneisyysalueen kokoa 

Laikonlähde, Rautjärvi. Kuva: Jari Ilmonen

Luonnehdinta: Lähdelammiksi tulkitaan lammet, 
joissa lähteisyyden merkitys koko vesimassaan on 
merkittävä tai ainakin paikallisesti hyvin merkittävä. 
Lähteisyys esimerkiksi tasaa veden lämpötilan vaih-
teluja. Lampeen kumpuavan pohjaveden takia vesi on 
kirkasta ja ainakin paikoin viileää. Veden pH on lähellä 
neutraalia. Pohjaveden kumpuamispaikoilla lammen 
jäätyminen voi olla vähäistä. Suurten lähdelampien 
kalastossa voi esiintyä lohikaloja, mutta särkikaloja 
on vähän. Vesikasvillisuus on todennäköisesti melko 
niukkaa ja muodostuu lähinnä pohja- ja uposlehtisis-
tä (esim. järvisätkin Ranunculus schmalhausenii). Myös 
näkinpartaisleviä (Chara spp., Nitella spp.) voi esiintyä. 
Vesisammallajisto voi olla runsas (Sarmentypnum spp., 
Drepanocladus spp., Scorpidium scorpidioides). Lähdelam-
missa voidaan tavata myös esimerkiksi ahdinsammal-
ta (Rhynchostegium riparioides) ja vellamonsammalta 
(Fissidens fontanus). Ilmaversoisia ja kelluslehtisiä on 
yleensä vähän. Vesikasvistossa voi olla sekä niukka- 
että runsasravinteisuuden ilmentäjiä.
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ja esiintymisruutujen määrää pystytä arvioimaan (B1 
& B2: DD). Esiintymispaikkojen osalta luontotyyppi on 
Pohjois-Suomessa säilyvä (B3: LC). 

Muiden laatutietojen puuttuessa lampien pitkän 
aikavälin abioottisia laatumuutoksia pyrittiin selvittä-
mään lähiympäristön maankäyttömuutosten perusteel-
la (ks. osa 1, 5.3.2.2). Lähdelampien esiintymistieto on 
toistaiseksi hyvin puutteellista, ja valtaosa arvioinnin 
aikaan tiedossa olleista noin 60 kohteesta sijaitsee Ete-
lä-Suomessa. Lähes 60  % näistä sijaitsee Natura 2000 
-alueella tai muulla suojelualueella. Kaikkien tun-
nettujen esiintymien lähiympäristöstä noin 20  % oli 
paikkatietoanalyysin mukaan muuttunut eli alueella 
oli suo-ojituksia, rakentamista, maataloutta, turvetuo-
tantoa tai hakkuita (Soiden ojitustilanne 2011; Corine 
maanpeite 2012; Global Forest Change 2017). Tunnettu-
jen lähdelampien maankäyttöä tarkasteltiin vertailun 
vuoksi myös visuaalisella kartta-analyysilla. Vertailun 
perusteella paikkatietoanalyysi antoi lähdelampien 
lähiympäristöjen suo-ojitusten ja maatalousalueiden 
määristä luotettavan kuvan, mutta aliarvioi metsäta-
loutta ja rakentamista sekä jätti kokonaan huomiotta 
kivennäismaiden ojituksen. Pitkän aikavälin abioottiset 
muutokset luokitettiin kuitenkin puutteellisesti tunne-
tuiksi (C3: DD), koska edellä mainitut tarkastelut teh-
tiin vain tunnetuille lähdelammille, joiden ei katsottu 
riittävällä tavalla edustavan luontotyypin esiintymä-
joukkoa. Lähdelammilla arvioinnin epävarmuutta lisäsi 
erityisesti niiden hydrologian ja veden laadun voimakas 
riippuvuus pohjaveden määrästä ja laadusta, joihin voi 
vaikuttaa maankäyttö kauempanakin esiintymistä.
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Pohjois-Suomessa va-
kaa, Etelä-Suomessa heikkenevä. Etenkin Etelä-Suomes-
sa lähdelammet ovat alttiina vesitalouden, vedenlaa-
dun ja rantavyöhykkeen muutoksille rantojen ja valu-
ma-alueen maankäytön vuoksi. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy pää-
osin luontodirektiivin luontotyyppiin karut kirkasvetiset 
järvet (3110), mahdollisesti osa luontotyyppiin luontaises-
ti runsasravinteiset järvet (3150). Voi sisältyä metsälain 
erityisen tärkeään elinympäristöön pienet lammet. Enin-
tään 1 ha:n suuruiset luonnontilaiset lammet muualla kuin 
Lapin maakunnassa ovat vesilain mukaan säilytettäviä. 
Vastuuluontotyypit: Sisältyy pääosin vastuuluonto-
tyyppiin harjualueiden pienvedet.

V2.09

Kausikuivat lammet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa DD A1–A3, B2, C3 –
Etelä-Suomi DD A1–A3, B2, C3 –
Pohjois-Suomi DD A1–A3, B2, C3 =

Luonnehdinta: Kausikuivat lammet ovat sateesta, lu-
mensulamis- tai pohjavedestä riippuvaisia maaston 
painaumia tai altaita, jotka ovat vain osan vuodesta 
veden peitossa. Ne ovat hydrologialtaan virtavesien, 
lampien ja järvien tulvimisesta riippumattomia pien-

vesiä. Kausikuivien lampien valuma-alueet sijaitsevat 
pääsääntöisesti topografialtaan tasaisessa maastossa. 
Laajemmilla alueilla kausikuiviin lampiin voi sisältyä 
paikallisista olosuhteista johtuen eriasteisesti kuivuvia 
lampia. Kausikuivien lampien vesimäärä riippuu va-
luma-alueen koosta ja lammen pohjan maa-aineksien 
kyvystä läpäistä vettä. Kausikuivia lampia voi esiintyä 
lajittuneella maaperällä, kuten hiekka-alueilla, mutta 
myös kalliolohkareikot voivat mahdollistaa veden hel-
pon pääsyn maaperään ja sitä kautta lampien ajoittaisen 
kuivumisen. Kuivumista tapahtuu osin myös haihtu-
malla ja vain vähäisesti pintavirtauksen kautta. Lisäksi 
pohjaveden pinnan aleneminen voi aiheuttaa kuivu-
misen. Lampien avovetisen kauden pituus vaihtelee. 
Edellä mainittujen rakenneominaisuuksien lisäksi en-
nen kaikkea vuotuinen talvinen sademäärä, mutta myös 
kesän ja syksyn rankkasateet määrittelevät avovesikau-
den keston. Kausikuivat lammet vaihettuvat liukuvasti 
suoaroihin (Laitinen ym. 2007; Eurola ym. 2015), joita on 
kuvattu suoluontotyyppien yhteydessä. 

Kausikuivien lampien kokonaan tai osin paljastu-
valle pohjalle on tyypillistä ohutturpeisuus tai turpeen 
puuttuminen. Olosuhteet kasvillisuudelle ovat ravin-
teiden saannin puolesta suhteellisen niukat, koska 
luontotyyppi ei ole hydrologisesti yhteydessä muihin 
pintavesiin, josta aikojen saatossa voisi kertyä ravin-
teita. Kuivan vaiheen vuoksi lampien pohjalle ja reu-
noille ei kehity turvetta muodostavaa suokasvillisuutta. 
Lyhyen aikaa kuivilla olevissa kohteissa voi pohja olla 
osin kasvitonta soraa, kivikkoa tai mutaa. Reunoilla 
voi esiintyä jouhisaraa (Carex lasiocarpa) ja märemmällä 
maalla muun muassa rentovihvilää (Juncus bulbosus) ja 
luhtarölliä (Agrostis canina) (Suominen ja Varkki 1984). 

Ajoittainen kuivuminen suosii sellaista kasvillisuut-
ta, joka kestää ja saa kilpailuetua kuivissa olosuhteissa. 
Lampien pohjat ja reunat pysyvät puuttomina ajoittain 
korkean vedenpinnan, talvisen jäätymisen ja voimak-
kaan roudan ansiosta. Toisaalta myös ajoittain korkeam-
paa vedenpinnan tasoa sietävät lajit voivat menestyä. 
Luontotyypin kasviston ja eläimistön erikoispiirteenä 
voi olla edellä kuvatun kaltaisen, ajoittaista kuivumista 
ja kastumista kestävän lajiston runsas esiintyminen.

Myös eläimistölle lammen ajoittainen kuivuminen 
on tärkeä ominaispiirre, joka näkyy kalojen puuttumise-
na, mikä puolestaan mahdollistaa muun muassa uhan- 
alaisen rupimanterin eli rupiliskon (Triturus cristatus) 
esiintymisen kausikuivissa lammissa (Vuorio ym. 2015). 
Pohjois-Suomen kausikuivissa lammissa tiedetään 
esiintyvän harvinaista pohjanpurosurviaista (Paralep-
tophlebia werneri), sulkasääskiä (Chaoborus nyblaei), Fen-
noskandialle uutta kaskaslajia (Sorhoanus schmidti) sekä 
harvinaisia ja Suomelle uusia sienisääskilajeja. (Jukka 
Salmela, Metsähallitus, kirj. tiedonanto. 23.2.2015).
Maantieteellinen vaihtelu: Kausikuivien lampien 
maantieteellinen vaihtelu tunnetaan huonosti. Pääosin 
Länsi-Suomessa esiintyville arokosteikoille (suoaroille) 
on kehitetty luokittelua (mm. Laitinen ym. 2007), ja osa 
vetisimmistä arokosteikoista voitaneen luokitella kau-
sikuiviksi lammiksi ainakin joinakin vuosina. Lapissa 
voi esiintyä laajempia kausikuivien lampien tihentymiä, 
mutta tiedot tästä ovat puutteellisia.
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Louhujärvet, Toivakka. Kuva: Antti Lammi

Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kausikuivat 
lammet vaihettuvat usein suoaroihin ilman selvää rajaa. 
Osa vetisimmistä suoaroista voitaneen luokitella kausi-
kuiviksi lammiksi ainakin joinakin vuosina (ks. muta-
kentät, Laitinen ym. 2007; muta- ja mineraalimaa-arot, 
Eurola 2015). LuTU-luontotyypeistä myös harju- ja kal-
liolampien joukossa on kohteita, jotka voivat ajoittain 
olla kausikuvia joko vähäisen sadannan tai pohjaveden 
pinnan alenemisen vuoksi. Myös lähteisiin kuuluvilla 
tihkupinnoilla voi olla yhteys kausikuiviin lampiin.

! !

!

!

! !

! !

!

!

! Esiintyminen: Kausikuivien lampien 
esiintyminen tunnetaan huonosti. Koot-
tujen tietojen perusteella niitä esiintyy 
suurimmassa osassa Suomea. 
Uhkatekijät: Ojitus (Oj 2), metsien uudis-
tamis- ja hoitotoimet (M 2), pohjavedenot-
to (Vp 1), ilmastonmuutos (Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Kausikuivat 

lammet tulkitaan romahtaneiksi, mikäli esiintymät 
ovat tuhoutuneet maankäytön seurauksena tai valu-
ma-alueen ojitukset, ilmastonmuutos tai muu maan-
käyttö on muuttanut niille ominaista vesitaloutta (sään-
nöllinen tai epäsäännöllinen tulva ja kausikuivuus) si-
ten, että kausivaihtelevuus tasoittuu ja lampi muuttuu 
pysyvämmin märemmäksi tai kuivemmaksi. Tällöin 
lajisto muuttuu ja luontotyyppi kehittyy toiseksi luon-
totyypiksi. Kausikuiva lampi voi muuttua eri luonto-
tyypeiksi (esimerkiksi suo- tai metsälammeksi tai suo-
aroksi) lähiympäristönsä tai sen mukaan, muuttuuko 
vesitalous pysyvästi märemmäksi vai kuivemmaksi. 
Voimakkaasti ja pysyvästi kuivunut kausikuiva lampi 
voi alkaa myös metsittyä.
Arvioinnin perusteet: Kausikuivat lammet arvioitiin 
puutteellisesti tunnetuiksi (DD) koko maassa ja osa-alu-
eilla (A1–A3, B2, C3). 

Tiedot kausikuivien lampien esiintymisestä, ekologi-
asta, lajistosta ja tilasta ovat puutteellisia. Luontotyypin 
määrän ja laadun muutoksia ei tästä syystä pystytty 
arvioimaan millään tarkastelualueella (A1–A3, C3: DD). 
Myös kausikuivien lampien esiintymisalue on koko 
maassa ja osa-alueilla puutteellisesti tunnettu (B2: DD), 

mutta levinneisyysalueen koon ja esiintymispaikkojen 
määrän osalta luontotyyppi katsottiin asiantuntija- 
arviona säilyväksi (B1 & B3: LC).

On ilmeistä, että kausikuivat lammet ovat kärsineet 
metsäojituksesta. Todennäköisesti niitä on hävinnyt 
myös asutuksen ja tieverkostojen rakentamisen sekä 
pellonraivauksen seurauksena. Koska ne sijaitsevat 
tasamaalla, on niitä ojitettu osana laajempia ojitustoi-
menpiteitä, eikä niiden asemaa vesistöinä ole tarkasteltu 
toimenpiteiden yhteydessä. Kausikuivien lampien hyd-
rologia muuttuu herkästi, ja ne ovat erityisen herkkiä 
ojituksen kuivattavalle vaikutukselle. Ne ovat myös 
herkkiä pohjaveden pinnan tasoa alentavalle maankäy-
tölle. Valuma-alueen voimakkaat hakkuut voivat lisätä 
pintavaluntaa ja siten lyhentää kuivaa kautta.

Kunnostusojitukset ja metsien käsittelyt voivat 
edelleen heikentää kausikuivien lampien tilaa. Ilmas-
tonmuutos voi estää tulvavaiheen, kun keväiset tulvat 
lakkaavat ja vesimäärä kertyy jo talvella altaaseen (Räi-
sänen ja Eklund 2012). Kesällä lisääntyvä kuivuus voi 
muuttaa elinolosuhteita monen lajin kannalta. 
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Kausikuivat lammet 
ovat herkkiä niiden vesitaloutta muuttavalle maankäy-
tölle. Niiden tilan oletetaan edelleen heikkenevän eten-
kin Etelä-Suomessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Luontotyypin 
rinnastusta vesi- ja metsälain suojeltuihin luontotyyp-
peihin tulee vielä selvittää. 

V3

Lähteikköluontotyypit

Raatikainen (1989) määrittelee lähteen pieneksi, silmä-
kemäiseksi paikaksi, jossa maan pinnalle, suolle tai ve-
sistöön purkautuu maassa olevaa pohja- tai orsivettä. 
Lähteet voidaan jakaa purkautumistavan perusteella 
kolmeen päätyyppiin: 1) purolähteet eli reokreenit, joissa 
pohjavesi purkautuu suoraan purona, 2) allikkolähteet eli 
limnokreenit, joissa pohjavesi muodostaa purkautumis-
paikkaan pienen lähdealtaan ja 3) hetteikkölähteet eli 
helokreenit, joissa pohjavesi purkautuu maanpinnan läpi 
laajalla alueella muodostaen pehmeitä muta- ja sammal-
peitteisiä tai kovia hiekkapohjaisia tihkupintoja (esim. 
Raatikainen 1989). Pohjaveden purkautumisalueelle muo-
dostuu usein selvärajaisten ja useimmiten pienialaisten 
avolähteiden (silmäkkeiden) lisäksi myös tihkupintoja 
ja lähdepuroja. Usein näistä muodostuu monipuolisia, 
kaikkia purkaumatyyppejä käsittäviä komplekseja (esim. 
Ilmonen ja Paasivirta 2005). Tunturi-Lapissa ja Käsivarren 
alueella on erotettu omana tyyppinään myös niin sanot-
tuja alpiinisia lähteitä (esim. Påhlsson 1994). 

Tässä yhteydessä käytetään termiä ”lähteikköluonto-
tyypit”, joihin luetaan avolähteet (lähdealtaat ja -purot) 
ja niitä ympäröivä lähdekasvillisuus (lähteisyyttä in-
dikoiva sammal- ja putkilokasvilajisto, ks. Eurola ym. 
2015) sekä tihkupinnat ja näiden muodostamat yhdistel-
mät lähdevaikutusta ilmentävine reunavyöhykkeineen. 
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Lähdepuroissa lähdevaikutus heikkenee vähitellen pur-
kaumapisteestä etäännyttäessä, kun veden lämpötila-
vaihtelu lisääntyy ja ympäristöstä valuvien pintavesien 
merkitys kasvaa. Hydrologisten ja lajistollisten ominai-
suuksien sekä arviointia tukevan aineiston puutteiden 
vuoksi lähdepurot on yhdistetty lähteikköihin. Suolla 
lähteikön ja sitä ympäröivän suon välille voi myös olla 
vaikea vetää selvää rajaa, ellei lähteikkö esiinny esimer-
kiksi selvärajaisessa painanteessa. 

Lähteikköjä esiintyy sekä suolla että kivennäismaal-
la (moreeni-, savi-, lajittunut tai kalliomaa). Pohjavettä 
purkautuu myös järviin, lampiin ja virtavesiin, mutta 
tätä ilmiötä käsitellään muiden sisävesiluontotyyppien 
yhteydessä. Lähteiköiden kokovaihtelu on erittäin suur-
ta, mutta yleensä ne ovat pienialaisia; keskikoko on noin 
yhden aarin suuruusluokkaa. Lähteitä esiintyy yksittäi-
sinä, jopa alle neliömetrin kokoisina lähdepurkaumina, 
mutta myös jopa useiden hehtaarien laajuisina lähteik-
kökomplekseina.

Lähteikköjä on eniten siellä, missä maaston korkeus-
erot ovat suuret ja maaperä on lajittunutta ja hyvin vettä 
johtavaa. Paljakka-alueella lähteisyyteen liittyy myös 
sulamisvesivaikutusta ja lähteitä voi olla vaikea erottaa 
sulavesinoroista. Etelämpänä lähteikköjä on erityisesti 
harju-, reuna- ja kumpumoreenimuodostumien alueil-
la. Paikallisesti lähteiden lukumäärä on suurimmil-
laan rinteissä ja maaston taivekohdissa (Rajala 1995). 
Vaihtelevien maastonmuotojen ja ilmaston suurem-
man kosteuden (runsas sadanta, vähäinen haihdunta) 
vuoksi lähteitä on eniten Pohjois-Suomessa, varsinkin 
tunturiseudulla ja vaaramaastossa. Maanmittauslai-
toksen maastotietokannan (2017) mukaan lähdetiheys 
on suurimmillaan Metsä-Lapissa, Pohjois-Karjalassa 
ja Kainuussa sekä Koillismaalla ja Järvi-Suomessa. Ih-
mistoiminnan seurauksena suuri osa etenkin Etelä- ja 
Keski-Suomen lähteiköistä on tuhoutunut, mutta tuhou-
tuneiden esiintymien määrää ei tunneta. 

Lähteiköiden lämpö- ja kosteusolot ovat pintavesiin 
ja terrestrisiin elinympäristöihin verrattuna erittäin 
vakaita (esim. Raatikainen 1989; Ohtonen ym. 2005; Eu-
rola ym. 2015). Mikroilmastoltaan erityisesti harju- ja 
reunamuodostuma-alueiden runsastuottoiset lähteiköt 
ovat ympäristöään tasalämpöisempiä, eivätkä ne jää-
dy talvisin. Moreenimaiden lähteiköt ovat keskimää-
rin niukkatuottoisempia. Niiden lämpötila vaihtelee 
vuoden mittaan harju- ja reunamuodostumatyyppien 
lämpötilaa enemmän, mutta ne ovat silti ympäristön 
muita pienvesityyppejä (pintavesipurot, lammet, alli-
kot) vakaampia. Pienimpien lähteiden ulosvirtaama eli 
antoisuus on alle 0,1 l/s, kun taas suurimmat purkaumat 
purkavat pohjavettä satoja, jopa tuhat litraa sekunnissa. 

Lähteiköt ovat tyypillisesti ympäristöään reheväm-
piä ja monimuotoisempia elinympäristöjä. Tämä joh-
tuu osaltaan siitä, että pohjaveden virtaus tuo jatkuvasti 
kasvien käyttöön lisää ravinteita siinäkin tapauksessa, 
että sen elektrolyyttipitoisuus ei nouse kovin korkeaksi 
(Ulvinen 1955). Biologisin perustein lähteikköjä voidaan 
luokitella ravinteisuuden eli trofia-asteen mukaan eu- 
trofisiin, meso-eutrofisiin, mesotrofisiin ja oligo-me-
sotrofisiin lähteikköihin, joita ilmentää tietty lajisto 
(ks. Eurola ym. 2015). Ravinteisuusluokittelu perustuu 

erityisesti purkautuvan pohjaveden karbonaattipitoi-
suuteen, jota ilmentävät myös veden pH, sähkönjoh-
tokyky ja alkaliniteetti (Eurola ym. 2015; Virtanen ym. 
2009). Pohjaveden kemialliset ominaisuudet vaihtelevat 
alueen kallio- ja maaperän mukaan (Soveri ym. 2000), ja 
esimerkiksi karbonaattipitoisuus, pH ja sähkönjohtoky-
ky ovat korkeimmat kalkkialueiden lähteiköissä (Virta-
nen ym. 2009). Eutrofisiksi luokiteltavissa lähteiköissä 
näiden muuttujien arvot ovat keskimäärin selvästi mui-
den ravinteisuustasojen lähteikköjä korkeampia. 

Sammalten kannalta vesikemia on erittäin merkit-
tävä esiintymiseen vaikuttava tekijä (esim. Hedenäs ja 
Kooijman 2004; Virtanen ym. 2009). Eutrofisista lähtei-
köistä onkin erotettu erikseen huurresammallähteiköt, 
joiden ilmentäjälajeina käytetään niillä esiintyviä kaik-
kein vaateliaimpia, karbonaattia suosivia sammalia. 
Meso- ja meso-eutrofisten lähteiden välillä ei välttämät-
tä ole merkitsevää vesikemiallista eroa, vaan trofiatason 
vaihtelu johtuu usein muista tekijöistä, kuten antoisuu-
desta (Eurola ym. 2015). Sekä pH että sähkönjohtokyky 
voivat kuitenkin vaihdella trofiatasojen sisällä erittäin 
paljon, ja esimerkiksi kovavetinen (korkea karbonaat-
tipitoisuus) lähteikkö voi olla sammallajistoltaan me-
so- tai meso-eutrofinen tai eutrofiaa ilmentävää sam-
mallajistoa voidaan tavata pehmeävetisistä (vähäinen 
karbonaattipitoisuus) lähteiköistä erityisesti tunturialu-
eilla. Karuimpia oligo-mesotrofisia lähteikköjä esiintyy 
pienialaisina paikoilla, joissa pohjavesi purkautuu vain 
ohuen maakerroksen läpi, pH on matalahko ja vesi hei-
kommin puskuroitunutta (Sankari 2003).

Luontodirektiivin luontotyyppien mukainen jaottelu 
(ks. Airaksinen ja Karttunen 2001) huurresammallähtei-
siin ja muihin lähteisiin (eu-, meso-eu-, meso- ja oligo-me-
sotrofiset lähteet) on karkea, mutta luontotyyppien suoje-
lun kannalta käytännöllinen. Tässä arvioinnissa huurre-
sammallähteiköt on arvioitu erikseen (ks. V3.02).

V3.01

Lähteiköt
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU (NT–VU) CD3 =
Etelä-Suomi EN (VU–EN) CD3 –
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Tämä luontotyyppi käsittää kaikki 
lähteikköjen yleiskuvauksessa kuvatut lähteikkötyypit 
eli eri trofiatasoja edustavat puro-, allikko- ja tihkupin-
talähteet, lähdepurot ja lähteikkökompleksit eutrofisia 
huurresammallähteikköjä lukuun ottamatta. 

Lähteiköillä esiintyy erityisesti näiden kasvupaik-
kojen ekologisiin olosuhteisiin sitoutunutta, vaateliasta 
eliölajistoa. Mesotrofisissa lähteiköissä yleisiä sammal-
lajeja ovat muun muassa kalvaskuirisammal (Strami-
nergon stramineum), hetesirppisammal (Sarmentypnum 
exannulatum), punasirppisammal (Sarmentypnum sar-
mentosum) sekä kinnassammalet (Scapania spp.) (esim. 
Eurola ym. 2015). Meso-eutrofisten lähteikköjen poh-
jakerroksessa esiintyy myös muun muassa purosui-
kerosammalta (Brachythecium rivulare), lettohiirensam-
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malta (Ptychostomum pseudotriquetrum), hetehiirensam-
malta (Bryum weigelii), hetekuirisammalta (Calliergon 
giganteum), purolähdesammalta (Philonotis fontana), 
lehväsammalia (Rhizomnium spp.) sekä reunavyöhyk-
keessä ja mätäspinnoilla myös rassisammalta (Paludel-
la squarrosa) ja kampasammalta (Helodium blandowii). 
Myös maksasammalet ovat yleisiä, tavallisimpina muun 
muassa purokinnassammal (Scapania undulata) ja heteal-
vesammal (Chiloscyphus polyanthos). Selvää eutrofiaa (pl. 
huurresammallähteiköt) ilmentävät muun muassa let-
tokuirisammal (Calliergon richardsonii), lettokilpisammal 
(Cinclidium stygium), lehtopalmikkosammal (Breidleria 
pratensis), tihkulehväsammal (Plagiomnium elatum) sekä 
heterahkasammal (Sphagnum warnstorfii).

Kenttäkerroslajisto on moninainen ja erityisesti ravin-
teisimmissa lähteiköissä vaihteleva, eikä sillä ole pohja-
kerroksen veroista merkitystä lähteikköjen luokittelussa 
(Eurola ym. 2015). Esimerkkejä lähteisyyttä indikoivista 
putkilokasveista ovat muun muassa suokeltto (Crepis pa-
ludosa), hetekaali (Montia fontana), purolitukka (Cardamine 
amara), kevätlinnunsilmä (Chrysosplenium alternifolium), 
korpinurmikka (Poa remota), lehtopalsami (Impatiens 
noli-tangere), lähdetähtimö (Stellaria alsine), hetehorsma 
(Epilobium alsinifolium) ja pohjanhorsma (E. hornemannii).

Pohjaeläinlajisto vaihtelee ravinteisuuden sijasta 
etenkin pohjan laadun ja muiden lähteikön fysikaalis-
ten ominaisuuksien mukaan. Koskikorento- (Plecop-
tera), vesiperhos- (Trichoptera) ja kovakuoriaislajisto 
(Coleoptera) on niukkaa, mutta kaksisiipisten (Diptera), 
erityisesti surviaissääskien (Chironomidae), lajimäärä 
on merkittävästi suurempi, ja yhdessä lähteessä voidaan 
havaita samanaikaisesti yleensä useita kymmeniä lajeja. 
Tyypillisimpiä lähteikkölajeja ovat lähdekorri (Nemurel-
la pictetii) ja surviaissääskistä muun muassa Macrope-
lopia spp., Zavrelimyia spp., Heterotrissocladius marcidus, 
Paratrichocladius skirwithensis, Rheocricotopus effusus sekä 
Micropsectra-suvun lajit. Lähteissä esiintyy myös mak-
roskooppisia äyriäisiä, kuten vesisiiroja (Asellus aqua-
ticus) ja paikoin puro- ja järvikatkaa (Gammarus pulex, 
G. lacustris) sekä eräissä lähdelammissa reliktinä oka-
katkaa (Pallaseopsis quadrispinosa). Lisäksi lähteiköissä 
tavataan muun muassa harvasukasmatoja, vesipunkke-
ja sekä pienikokoisia äyriäisiä kuten vesikirppuja (Cla-
docera) ja pohjahankajalkaisia (Harpacticoida).
Maantieteellinen vaihtelu: Lähteikköjen lajisto vaih-
telee merkittävästi paikallisten olojen mukaan, ja alu-
eellisesti tunnistettavaa vaihtelua esiintyy lähinnä vä-
hittäisenä etelä-pohjois-suuntaisena vaihettumisena. 
Selvimmät muutokset lajikoostumuksessa tapahtuvat 
siirryttäessä keskiboreaaliselta pohjoisboreaaliseen 
vyöhykkeeseen. Eteläisiä lähteikköjen putkilokasvila-
jeja ovat muun muassa purolitukka, kevätlinnunsilmä, 
korpinurmikka, lehtopalsami ja lähdetähtimö, samma-
lista muun muassa otalimisammalet (Lophocolea bidenta-
ta var. bidentata ja var. rivularis), harsosammal (Trichoco-
lea tomentella) ja poimulehväsammal (Plagiomniun un-
dulatum) sekä hyönteisistä muun muassa lähdesirvikäs 
(Crunoecia irrorata). Pohjoispainotteisia lähteikköjen put-
kilokasvilajeja puolestaan ovat esimerkiksi pohjan- ja 
vuorolehtihorsma (Epilobium hornemannii, E. davuricum), 
lapinlinnunsilmä (Chrysosplenium tetrandrum), pohjan-

ruttojuuri (Petasites frigidus) sekä kulta- ja tähtirikko 
(Saxifraga aizoides, Micranthes stellaris). Sammallajisto on 
pohjoisessa monipuolista ja sisältää usein leimallisena 
piirteenä runsaita, heleänvihreitä hetevarstasammal-
kasvustoja (Pohlia wahlenbergii). Pohjoispainotteisia ovat 
myös esimerkiksi särmälähdesammal (Philonotis seriata), 
useat kinnassammallajit sekä korva- (Jungermannia spp.) 
ja kämmensammalet (Tritomaria spp.). Hyönteisistä poh-
joiseen painottuvia ovat muun muassa surviaissääskila-
jit Pentaneurella katterjokki ja Tokunagaia tonollii. 

Lähteikköjen rakenteellinen vaihtelu riippuu eniten 
paikallisista maaperän ominaisuuksista. Suuria lähteik-
kökomplekseja esiintyy koko maassa harjujen ja reu-
namuodostumien yhteydessä. Tunturialueella yleisin 
lähdetyyppi on pieni, usein sulavesinoroista vaikeasti 
erottuva lähde.

Tunturialueilla lähteisyys on hyvin yleistä, ja lumen 
ja jään sulamisvesien vaikutus on pohjavesivaikutuksen 
ohella merkittävä tekijä lähteiköiden vesi- ja ravinnetalo-
udelle. Kasvillisuudesta on laji- ja yhteisötasolla vaikea 
löytää havaittavia eroja pohjoisboreaalisiin havumetsä-
vyöhykkeen lähteikköihin. Pohjaeläimistössä tunturi-
alueen lähteiköissä leimallinen piirre on lähinnä muualla 
tyypillisen lähdelajiston niukkuus tai puuttuminen.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Lähteiköt vai-
hettuvat yleensä ilman selvää rajaa puroihin, noroihin, 
soihin ja soistumiin.

© SYKE
(lähde: Maanmittauslaitos)

Lähteiköt

Esiintyminen: Maanmittauslaitoksen maastotietokan-
nassa (2017) on yli 33 000 lähdepistettä. Tietokannan 
mukaan suurimmat lähdetiheydet ovat Metsä-Lapis-
sa (0,14 lähdettä/km2), Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa 
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(0,13/km2) sekä Koillismaalla ja Järvi-Suomessa (0,12/
km2). Säilyneiden lähteiden esiintyminen painottuu 
ilmeisesti erilaisille suojelualueille, ja metsä- ja maata-
lousalueilla niitä on selvästi vähemmän jäljellä. Maas-
totietokannan lähdepisteisiin sisältyy todennäköisesti 
vain osa olemassa olevista lähteistä, mutta aineisto 
kuvannee alueellisia runsausvaihteluita melko luotet-
tavasti. Tunturialueen pienialaisten lähteiden osalta ai-
neisto on luultavasti muuta Suomea epäluotettavampi.
Uhanalaistumisen syyt: Ojitukset (Oj 3), metsien uudis-
tamis- ja hoitotoimet (M 3), purojen oikaisut ja perkauk-
set (Vra 2), rakentaminen (R 2), pohjavedenotto (Vp 2), 
pellonraivaus (Pr 1), kaivannaistoiminta (Ks 1).
Uhkatekijät: Ojitukset (Oj 3), metsien uudistamis- ja hoi-
totoimet (M 3), pohjavedenotto (Vp 2), purojen oikaisut ja 
perkaukset (Vra 1), ilmastonmuutos (Im 1), rakentaminen 
(R 1), kaivannaistoiminta (Ks 1), pellonraivaus (Pr 1).
Romahtamisen kuvaus: Lähteikköluontotyypin esiin-
tymä katsotaan romahtaneeksi, kun se on rakenteeltaan 
täysin muuttunut esimerkiksi rakentamisen tai ojittami-
sen vuoksi (esim. kaivoksi rakennettu ja ainoastaan sen 
sisään purkautuva lähde tai paljasturpeinen oja, jossa 
virtaa niukasti lähdevettä). Romahtaneeksi katsotaan 
myös lähteikkö, jonka hydrologia on vakavasti häiriin-
tynyt ja pohjaveden purkautuminen on niukkaa, satun-
naista tai kokonaan loppunut. Lähdelajistoa esiintyy 
vain hyvin niukasti tai ei lainkaan.
Arvioinnin perusteet: Lähteiköt arvioitiin koko maas-
sa vaarantuneiksi (VU) ja Etelä-Suomessa erittäin uha-
nalaisiksi (EN) pidemmällä aikavälillä tapahtuneiden 
abioottisten ja bioottisten laatumuutosten vuoksi (CD3). 
Pohjois-Suomessa lähteiköt arvioitiin säilyväksi (LC) 
luontotyypiksi (A3, B1–B3, CD1–CD3).

Lähteikköjen arvioinnin taustatiedoksi ja vertailuksi 
edelliseen arviointiin (Ilmonen 2007b; Ilmonen ym. 2008; 
Leka ym. 2008a) toteutettiin vastaavasti kuin edellises-
sä arvioinnissa paikkatietoanalyysi maastotietokannan 
(2017) lähteiden puskurialueen (100  m säde lähdepis-
teestä) maankäyttömuutoksista (ks. osa 1, luku 5.3.2.3). 
Paikkatietoanalyysissa tarkasteltuja maankäyttömuo-
toja olivat suo-ojitukset, rakentaminen, maatalous, tur-
vetuotanto ja intensiiviset metsänhakkuut. Maankäy-
tön tarkastelun perusteella todettiin, ettei lähteikköjen 
tilanne ole juurikaan muuttunut vuosien 2007 ja 2017 
välillä. Puskurialueanalyysi on kuitenkin epätarkka, ei-
kä lähteikön lähiympäristön muuttuneisuusaste kerro 
suoraan luontotyypin tilaa, johon voi vaikuttaa myös 
kauempana toteutettu maankäyttö. Myös lähteikköjen 
suojeluaste analysoitiin paikkatietoanalyysilla. Lisäksi 
arvioinnissa hyödynnettiin lähteikköluontotyyppien 
tilaa, lajistollista suojeluarvoa ja ennallistamistarpeita 
koskevia tutkimuksia (Juutinen ja Kotiaho 2009; Juuti-
nen 2010; Ilmonen ym. 2012; 2013; Jyväsjärvi ym. 2015; 
Lehosmaa ym. 2016; 2017). Metsähallituksen luonnon-
suojelualueiden kuviotietoja (SAKTI 2017) hyödynnet-
tiin taustatietona kuvaamaan lähteikköjen tilaa suoje-
lualueilla. Itse arviointi toteutettiin kuitenkin pääosin 
asiantuntija-arviona tukeutuen soveltuvin osin edellä 
kuvattuihin tausta-aineistoihin. 

Lähteikköjen määrän muutoksesta viimeisen 50 
vuoden aikana tai historiallisesti ei ole tietoaineistoja. 

Asiantuntija-arvion mukaan lähteikköjen vähenemä pi-
demmällä aikavälillä (vuodesta 1750) on koko maassa 
ja osa-alueilla alle 40 % (A3: LC). Määrällinen muutos 
viimeisen ja tulevan 50 vuoden aikana arvioitiin sen 
sijaan puutteellisesti tunnetuksi (A1 & A2a: DD). Läh-
teikköjen häviäminen on varmasti ollut suurinta juuri 
viimeisen 50 vuoden aikana, jolloin metsäojitus on ollut 
intensiivisintä, mutta hävinneiden esiintymien määrää 
on mahdotonta arvioida olemassa olevilla aineistoilla. 
Lähteiköt ovat nykyisin metsälain ja vesilain suojaamia 
elinympäristöjä, ja niiden häviäminen suoran kajoavan 
toiminnan vaikutuksesta lienee vähäistä. Toisaalta tu-
levaisuudessa sadannan muutosten vaikutukset pohja-
vesihydrologiaan ovat arvaamattomia, ja etenkin pieni-
tuottoisia, niukasti pohjavettä purkavia lähteitä saattaa 
hävitä näiden muutosten seurauksena.

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen koko 
sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kriteerin ra-
ja-arvot koko maassa ja osa-alueilla (B1–B3: LC). 

Lähteikköjen abioottista ja bioottista laatua tarkas-
teltiin asiantuntija-arviona esiintymien rakenteen, 
toiminnan ja lajiston luonnontilaisuuden perusteella 
laatutaulukon avulla (ks. osa 1, luku 5.3.3.3). Laatutar-
kastelussa arvioitiin edellä mainittuihin tietoaineistoi-
hin tukeutuen, miten kulloinkin jäljellä olevien lähteik-
köjen määrä jakaantuu viiteen luonnontilaisuusluok-
kaan nykyhetkellä ja vertailuajankohtina (1960-luku ja 
esiteollinen aika). Näiden arvioiden pohjalta laskettiin 
laatumuutoksen suhteellinen vakavuus koko maassa 
ja osa-alueilla. Etelä-Suomen osalta arvioitiin, että vain 
pieni osa (1 %) lähteiköistä oli muuttunut jo 1750-luvulla 
maatalouden ja juomavedenoton vuoksi. 1960-luvulla 
Etelä-Suomen lähteikköjen tila oli jo selvästi heikenty-
nyt (Juutinen ja Kotiaho 2009), vaikka ojitusintensiteetti 
kasvoi suurimmilleen vasta 1960–70-luvuilla. Luonnon-
tilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia lähteiköitä arvioitiin 
olleen 1960-luvulla jäljellä enää 25  % (vrt. Juutinen ja 
Kotiaho 2009), ja nykyisin luonnontilaisia arvioidaan 
olevan 1 % ja luonnontilaisen kaltaisia korkeintaan 9 %. 
Etelä-Suomessa lähteikköjen laatumuutoksen suhteelli-
seksi vakavuudeksi verrattuna esiteolliseen aikaan ar-
vioitiin hieman yli 70 %, mikä vastaa luokkaa erittäin 
uhanalainen (CD3: EN, vaihteluväli VU–EN). Menneen 
50 vuoden aikana Etelä-Suomessa tapahtuneen laatu-
muutoksen suhteellinen vakavuus on hieman yli 20 % 
(CD1: NT, vaihteluväli LC–NT). Pohjois-Suomessa 90 % 
lähteiköistä arvioidaan olevan edelleen luonnontilaisia, 
joskin Koillismaalla ja Metsä-Lapissa tämä osuus on 
selvästi pienempi. Luontotyyppi on osa-alueella säilyvä 
(CD1 & CD3: LC). Koko maan mittakaavassa luonto-
tyyppi on menneen 50 vuoden muutosten osalta säily-
vä (CD1: LC), mutta pitkän aikavälin laatumuutosten 
suhteellinen vakavuus on hieman yli 50 %, mikä vastaa 
luokkaa vaarantunut (CD3: VU, vaihteluväli NT–VU).

Lähteikköjen luonnontilaisuus on heikentynyt mer-
kittävästi myös useiden seurantatutkimusten perusteel-
la. Esimerkiksi Salpausselällä jo vuonna 1956 vain 26 % 
tutkituista 79 lähteiköstä oli luonnontilaisia, vuonna 
2006 enää 7 % (Juutinen ja Kotiaho 2009). Pohjois-Kar-
jalassa ja Kainuussa 85 % eli 29 yhteensä 34 tutkitusta 
luonnontilaisen kaltaisesta lähteiköstä oli heikentynyt 
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vuosien 1987–2015 välillä metsäojitusten vuoksi (Le-
hosmaa ym. 2017). Vaikka pääosin 1970–1980-luvuilla 
ojittamalla muutetuista lähteiköistä löytyy usein lähde-
lajistoa, joskus jopa uhanalaisia lajeja, on uhanalaisten 
ja/tai lähdespesialistilajien esiintymistodennäköisyys 
kuitenkin suurempi luonnontilaisen kaltaisissa lähtei-
köissä (Juutinen ja Kotiaho 2009; Juutinen 2010; Ilmo-
nen ym. 2012; 2013; Lehosmaa ym. 2016; 2017). Pitkällä 
aikavälillä lähteisiin erikoistuneet sammallajit ovat 
taantuneet alueellisessa mittakaavassa lähteikköjen 
yleisen luonnontilan heikentymisen vuoksi (Juutinen 
ja Kotiaho 2009; Lehosmaa ym. 2016; 2017). Pohjaeläi-
mistön palautuminen ojituksesta tai muusta häiriöstä 
(ennallistaminen) kestää uusimpien tutkimusten mu-
kaan vähintään vuosikymmenen (Ilmonen ym. 2013; 
Lehosmaa ym. 2016), ja sammalet ovat pohjaeläimiä 
herkempiä ympäristömuutoksille (Ilmonen ym. 2012). 

Lähteikköjen suojeluaste on pieni ja suojelu painot-
tuu Pohjois-Suomeen. Esimerkiksi Maanmittauslaitok-
sen maastotietokannan (2017) lähdepisteistä on suoje-
lualueilla Etelä-Suomessa 4 %, Pohjois-Suomessa 19 % 
ja koko maassa 8  %. Kaikki suojelualueiden lähteiköt 
eivät ole luonnontilaisia. Metsähallituksen kuviotieto-
järjestelmän perusteella luonnontilaisten lähteikköjen 
osuus on Etelä-Suomessa 49 %, Pohjois-Suomessa 89 % ja 
koko maassa 75 % suojelualueilla sijaitsevien lähteikkö-
kuvioiden pinta-alasta ja vastaavasti 68 %, 94 % ja 84 % 
lähteikkökuvioiden määrästä (SAKTI 2017). Lähteikkö-
jen säilymistä suojelualueiden ulkopuolella pyritään 
kuitenkin turvaamaan myös lainsäädännöllisin keinoin 
(metsälaki, vesilaki) ja metsänhoitosuosituksilla. 

Lähteiköt ovat varsin vastustuskykyisiä muutoksille 
niin kauan kuin pohjaveden muodostumiseen ja pur-
kautumiseen ei tule häiriöitä; niitä on vaikea kokonaan 
hävittää, ja ajan kuluessa ne kykenevät ennallistumaan 
jossakin määrin itsestään esimerkiksi ojituksen kaltai-
sesta häiriöstä. Luonnontilaltaan heikentyneiden läh-
teikköjen tilaa on myös pyritty parantamaan ennallista-
malla sekä yksityismetsissä että valtion suojelualueilla. 
Tulevaisuudessa ilmaston ja sen myötä pohjaveden läm-
peneminen on uhka lähteisiin erikoistuneille kylmää 
vettä vaativille lajeille (Jyväsjärvi ym. 2015). Laatumuu-
tosten voimakkuutta tulevaisuudessa ei osata ennustaa 
Etelä-Suomessa ja koko maassa (CD2a: DD), kun taas 
Pohjois-Suomessa luontotyypin laadun arvioidaan säi-
lyvän ennallaan (CD2a: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Koko maassa menetelmän 
muutos.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Pohjois-Suomessa va-
kaa, Etelä-Suomessa heikkenevä. Luontotyypin laatua 
heikentää etenkin ympäröivän maankäytön vaikutus 
luontotyypin vesitalouteen. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin lähteet ja lähdesuot (7160). 
Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäris-
töön lähteet. Luonnontilaiset lähteet ovat vesilain mukaan 
säilytettäviä.
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin harjualueiden pienvedet.

V3.02

Huurresammallähteiköt
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (NT–VU) A3 –
Etelä-Suomi EN (VU–EN) A3 –
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Huurresammallähteiköt ovat eutrofisia, 
yleensä huurresammalvaltaisia tai huurresammalia si-
sältäviä lähteikköjä, joita esiintyy enimmäkseen kalkki-
vaikutteisilla alueilla. Luontotyyppi on yleisimmillään 
siellä, missä pohjaveden alueellinen sähkönjohtokyky 
on korkeimmillaan (Johansson ja Kujansuu 2005). Eutro-
fisten lähteikköjen veden sähkönjohtavuus on Eurolan 
ym. (1995) mukaan yli 8 mS/m, pH yli 7 ja Ca yli 10 
mg/l. Airaksisen ja Karttusen (2001) mukaan huurre-
sammallähteiden pH on 6,5–8, ja Virtasen ym. (2009) 
mukaan johtokyky on sammallajistoltaan eutrofisissa 
lähteiköissä useimmiten yli 10  mS/m. Kuitenkin leu-
dossa ilmastossa kalkkivaikutusta ilmentävät lajit (esim. 
sirppihuurresammal Palustriella falcata) voivat pohjoi-
sen karussa ilmastossa esiintyä lähteiköissä myös ilman 
kalkkivaikutusta (Hedenäs ja Kooijman 2004; Salmela 
2005). Eurola ym. (2015) erottavat huurresammallähtei-
köt muista eutrofisista lähteiköistä niiden vaateliaam-
man kasvilajiston perusteella (ks. alla), mikä vastaa 
tässä käytettyä rajanvetoa. Luontotyyppiä ilmentävää 
kasvillisuutta ylläpitävä kalkkivaikutus johtuu yleensä 
maa- ja kallioperän ominaisuuksista ja on melko vakaa, 
kunhan pohjaveden purkautuminen huurresammalläh-
teikköön säilyy.

Huurresammallähteiköt esiintyvät usein pienia-
laisina tihkupintoina, joiden kasvillisuutta hallitsee 
lähteisyyttä ja lettoisuutta ilmentävä sammallajisto 
(ks. Eurola ym. 1995; 2015; Virtanen ym. 2009), mutta 
myös runsaasti pohjavettä purkavia ja rakenteeltaan 
monipuolisia lähteikkökomplekseja esiintyy. Sam-
mallajistossa esiintyy usein sirppi- ja pohjanhuurre-
sammalia (Palustriella decipiens), sirohuurresammalta 
(Cratoneuron filicinum) ja harvinaisena kalkkihuurre-
sammalta (Palustriella commutata) tai kalkkilähdesam-
malta (Philonotis calcarea). Lisäksi reunavyöhykkeen 
välipinnoilla esiintyy esimerkiksi mustapääsammalta 
(Catoscopium nigritum), lettokilpisammalta (Cinclidium 
stygium) sekä nuija- ja tihkusammalia (Meesia spp.,  
Oncophorus spp.). Reunavyöhykkeessä valtalajeina 
ovat useimmiten lettosammalet, kuten letto- ja rim-
pisirppisammal (Scorpidium cossonii ja S. revolvens). 
Lisäksi tavataan maksasammalia (Marchantiophyta), 
joista kuitenkaan ei löydy varsinaisia huurresammal-
lähteiden ilmentäjälajeja. Esimerkiksi hammassam-
malet (Leiocolea spp.) ovat eutrofisten lähteikköjen 
ilmentäjälajeja, joita esiintyy myös huurresammal-
lähteissä (Eurola ym. 2015).

Kenttäkerros on varsinkin Pohjois-Suomessa har-
vahko. Lähteisyyttä ilmentävään eutrofiseen lajistoon 
kuuluvat muun muassa hapsi- ja lettonuppisara (Carex 
capillaris ja C. capitata), vuoriloikko (Cystopteris monta-
na), vuorolehti- ja turjanhorsma (Epilobium davuricum ja 
E. laestadii), hento- ja kirjokorte (Equisetum scirpoides ja  Enontekiö. Kuva: Jari Ilmonen
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E. variegatum), himmeävilla (Eriophorum brachyanterum), 
kaksikko- ja kolmikkovihvilä (Juncus biglumis ja J. trig-
lumis), valko- ja siniyökönlehti (Pinguicula alpina ja P. 
vulgaris) sekä erityisesti tunturialueilla muun muassa 
tunturiängelmä (Thalictrum alpinum) ja kultarikko (Sa-
xifraga aizoides). Pohjaeläimistö ei pääsääntöisesti eroa 
merkittävästi karummista lähteikkötyypeistä.
Maantieteellinen vaihtelu: Maantieteellinen vaihtelu 
on muihin lähteikköihin verrattuna vähäistä, ja sam-
mallajistossa vallitsevat useimmiten huurresammalet. 
Tyypin laajalla esiintymisalueella esiintyy kuitenkin 
lajistollista suurmaantieteellistä vaihtelua, kuten ka-
rummissakin lähteiköissä. Selvintä tämä vaihtelu on 
putkilokasvillisuudessa, sillä esimerkiksi vuorolehti- ja 
turjanhorsma, yökönlehti sekä tunturiängelmä esiinty-
vät vain pohjoisessa.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Huurresam-
mallähteiköt vaihettuvat yleensä ilman selvää rajaa pu-
roihin ja noroihin sekä eutrofisiin soihin, soistumiin ja 
kosteisiin kankaisiin.
Esiintyminen: Huurresammallähteikköjä on esiinty-
nyt kaikissa metsäkasvillisuusvyöhykkeiden lohkoissa, 
mutta esiintyminen painottuu alueille, joilla on run-
saasti kalkkivaikutteista kallio- ja maaperää, kuten 
Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen, Lapin Kolmioon sekä 
Kuusamosta Metsä-Lapin länsiosiin sijoittuvalle vyö-

hykkeelle. Myös Kilpisjärvellä on keskittymä. Muuten 
sekä pohjoisimmat että eteläisimmät esiintymät ovat 
yksittäisiä. Erityisesti Lounais-Suomessa ja Ahvenan-
maalla esiintymiä on hävinnyt, ja luontotyypin nyky- 
esiintyminen Lounaisella rannikkomaalla on epävar-
maa. Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) tehdyssä 
selvityksessä tunnistettiin 509 huurresammallähteik-
köä Metsähallituksessa ja SYKE:ssä koottujen huurre-
sammallähteikköjen indikaattorilajien havaintotietojen 
sekä suojelualueiden inventointitietojen (SAKTI 2017) 
perusteella (ks. osa 1, luku 5.3.2.3).
Uhanalaistumisen syyt: Ojitukset (Oj 3), metsien uudis-
tamis- ja hoitotoimet (M 3), pellonraivaus (Pr 2), purojen 
oikaisut ja perkaukset (Vra 2), pohjavedenotto (Vp 2), 
rakentaminen (R 1), kaivannaistoiminta (Ks 1).
Uhkatekijät: Ojitukset (Oj 3), metsien uudistamis- ja 
hoitotoimet (M 3), kaivannaistoiminta (Ks 2), pohjave-
denotto (Vp 2), ilmastonmuutos (Im 1), purojen oikaisut 
ja perkaukset (Vra 1), rakentaminen (R 1), pellonraivaus 
(Pr 1).
Romahtamisen kuvaus: Huurresammallähteikkö kat-
sotaan romahtaneeksi, kun se on rakenteeltaan täysin 
muuttunut esimerkiksi rakentamisen tai ojittamisen 
vuoksi (esim. kaivoksi rakennettu ja ainoastaan sen si-
sään purkautuva lähde tai paljasturpeinen oja, jossa vir-
taa niukasti lähdevettä). Romahtaneeksi katsotaan myös 

Kylmälähde, Lohja. Kuva: Jari Ilmonen 
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lähteikkö, jonka hydrologia on vakavasti häiriintynyt 
ja pohjaveden purkautuminen on niukkaa, satunnaista 
tai kokonaan loppunut. Huurresammallähteikölle luon-
teenomaista lähdelajistoa esiintyy vain hyvin niukasti 
tai ei lainkaan.
Arvioinnin perusteet: Huurresammallähteiköt arvi-
oitiin koko maassa silmälläpidettäviksi (NT) ja Ete-
lä-Suomessa erittäin uhanalaisiksi (EN) pidemmällä 
aikavälillä tapahtuneen määrän vähenemisen vuoksi 
(A3). Pohjois-Suomessa huurresammallähteiköt arvi-
oitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A3, B1–B3, CD1–
CD3).

Huurresammallähteikköjen määrän muutoksesta ei 
ole tietoaineistoja, mutta asiantuntija-arvion mukaan 
niiden määrä on esiteolliselta ajalta vähentynyt Ete-
lä-Suomessa 70–90  % (A3: EN, vaihteluväli VU–EN), 
Pohjois-Suomessa alle 40 % (A3: LC) ja koko maassa 
40–50 % (A3: NT, vaihteluväli NT–VU) (Ilmonen 2018). 
Huurresammallähteikköjen määrä on todennäköisesti 
vähentynyt edelleen myös 50 vuoden aikana, mutta 
vähenemisen suuruusluokkaa ei katsottu voitavan 
arvioida ja menneen 50 vuoden aikana tapahtunut 
määrän muutos arvioitiin koko maassa ja osa-alueilla 
puutteellisesti tunnetuksi (A1: DD). Todennäköisim-
mät syyt luontotyypin määrän vähenemiseen viimei-
sen 50 vuoden aikana ovat soiden ja metsien ojitukset, 
muut metsätaloustoimet (hakkuut) sekä vedenotto 
talouskäyttöön. Ojitukset ovat sekä suoraan tuhon-
neet esiintymiä että muuttaneet niiden vesitaloutta. 
Kauempanakin suoritetut maanmuokkaustoimenpi-
teet voivat herkästi vaikuttaa lähteiköiden vesitalou-
teen muuttamalla pohjaveden määrää ja virtauksia. 
Esiintymien ympärillä tehdyt hakkuut voivat muuttaa 
lähteikön valaistus- ja lämpöoloja. Huurresammal-
lähteitä on aiemmin hävinnyt myös pellonraivauksen 
takia. Niitä on todennäköisesti esiintynyt eteläisessä 
Suomessa samoilla alueilla kuin lettoja, joista suuri osa 
on raivattu 1800-luvun lopulta lähtien pelloksi. 

Ojitukset ja metsänhoitotoimenpiteet uhkaavat huur-
resammallähteikköjä myös tulevaisuudessa. Lisäksi 
kaivoshankkeet voivat uhata luontotyypin esiintymiä, 
koska kaivosteollisuuden mielenkiinto kohdistuu usein 
kalkkivaikutteisia pohjavesiä tuottaviin kallioperä-
muodostumiin. Toisaalta säilyneiden huurresammal-
lähteikköjen suojeluaste on huomattavasti korkeampi 
kuin lähteikköjen keskimäärin, sillä arvioinnin yhtey-
dessä tehdyn paikkatietoanalyysin perusteella 55  % 
Etelä-Suomen, 73 % Pohjois-Suomen ja 68 % koko maan 
esiintymistä on suojeltu. Metsähallituksen inventointi-
en mukaan luontotyypin tila on suojelualueilla melko 
hyvä; Etelä-Suomessa 80 %, Pohjois-Suomessa 97 % ja 
93 % koko maan suojelluista huurresammalähteikköku-
vioista on luonnontilaisia (SAKTI 2017). Määrän muu-
tosta tulevan 50 vuoden aikana ei kuitenkaan pystytty 
ennustamaan (A2a: DD)

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen ko-
ko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kriteerin 
raja-arvot koko maassa ja osa-alueilla (B1–B3: LC), jos-
kin Etelä-Suomessa esiintymisalue on varsin pieni (56 
esiintymisruutua).

Huurresammallähteikköjen yhdistettyä abioottista 
ja bioottista laatua tarkasteltiin asiantuntija-arviona 
esiintymien rakenteen, toiminnan ja lajiston luonnon-
tilaisuuden perusteella laatutaulukon avulla (ks. osa 
1, luku 5.3.3.3). Laatutarkastelussa arvioitiin, miten 
kulloinkin jäljellä olevien lähteikköjen määrä jakaan-
tuu viiteen luonnontilaisuusluokkaan nykyhetkellä ja 
vertailuajankohtina (1960-luku ja esiteollinen aika). 
Näiden arvioiden pohjalta laskettiin laatumuutoksen 
suhteellinen vakavuus koko maassa ja osa-alueilla. 
Arvion mukaan huurresammallähteiden laatumuu-
toksen suhteellinen vakavuus jää alle 40 %:iin verrat-
tuna esiteolliseen aikaan ja alle 20 %:iin viimeisen ja 
tulevan 50 vuoden aikana koko maassa ja osa-alueilla 
(CD1–CD3: LC). Tulokseen vaikuttaa nykyisin jäljellä 
olevien huurresammallähteikköjen korkea suojeluaste 
ja se, että Metsähallituksen inventointitietojen perus-
teella luontotyypin tila on suojelualueilla varsin hyvin 
säilynyt.
Luokkamuutoksen syyt: Koko maassa menetelmän 
muutos.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Luontotyypin laatua 
heikentää etenkin Etelä-Suomessa ympäröivän maan-
käytön vaikutus lähteikköjen vesitalouteen.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Vastaa luon-
todirektiivin luontotyyppiä huurresammallähteet (7220). 
Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäris-
töön lähteet. Luonnontilaiset lähteet ovat vesilain mukaan 
säilytettäviä.
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin harjualueiden pienvedet.

© SYKE
(lähde osin: Metsähallitus)

Huurresammallähteiköt
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V4

Virtavedet

Virtavesityypit esitetään kokoluokan mukaan nousevas-
sa järjestyksessä. Norolla tarkoitetaan vesilain (587/2011) 
1 luvun 3 §:n mukaisesti sellaista puroa pienempää ve-
siuomaa, jonka valuma-alue on alle 10 km2 ja jossa ei 
jatkuvasti virtaa vettä eikä kalankulku ole merkittäväs-
sä määrin mahdollista. Latvapuroilla tarkoitetaan mui-
ta ensimmäisen uomahierarkiatason uomia (kuva 4.1, 
Strahlerin uomaluokitus), jotka ovat poikkeuksellisen 
kuivia jaksoja lukuun ottamatta jatkuvasti virtaavia ja 
joissa voi esiintyä kaloja. Puroilla ja pikkujoilla tarkoi-
tetaan noroja ja latvapuroja suurempia, pysyvän veden-
juoksun omaavia virtavesiä, joiden valuma-alue on alle 
100 km2. Varsinaiset joet ovat suoraan mereen laskevia 
jokia, merkittäviä sivujokia tai jokien alajuoksuja, ja ne 
jaetaan valuma-alueen pinta-alan mukaan keskisuuriin 
(pinta-ala 100–1 000 km2), suuriin (1 000–10 000 km2) ja 
erittäin suuriin (yli 10 000 km2) jokiin. Virtavesityyppei-
hin sisältyvät myös erikokoisissa virtavesissä esiintyvät 
putoukset ja könkäät sekä meanderoivat uomajaksot. 
Virtavesien kuvauksissa on hyödynnetty edellisen uha-
nalaisuusarvioinnin luontotyyppikuvauksia (Leka ym. 
2008a).

Tässä luontotyyppien toisessa uhanalaisuusarvioin-
nissa on yhdistetty edellisen arvioinnin (Ilmonen ym. 
2008; Leka ym. 2008a) purot ja pienet joet samaan arvi-
ointiyksikköön ”purot ja pikkujoet”, joka on edelleen 
jaettu aikaisempaa karkeampiin havumetsävyöhykkeen 
ja savimaiden alatyyppeihin. Purojen ja pienten jokien 
yhdistämistä pidettiin ekologisen vaihtelun huomioi-
misen kannalta riittävänä tasona ja samalla myös muun 
muassa vesilain puro- ja jokikäsityksen kannalta aikai-
sempaa jakoa yhdenmukaisempana. Vesienhoidon tyy-
pittelyohjeessa pieniin jokityyppeihin luetaan virtave-
siä, joiden valuma-alueen koko on alle 100 km2, mutta 
vesilain 1 luvun 3 § mukaan vasta yli 100 km2:n valu-
ma-alueelta vetensä saavat virtavedet ovat jokia. Tyyppi 
’purot ja pikkujoet’ yhdistää nämä käsitteet ja yksinker-
taistaa uhanalaisuusarvioinnissa käytettyä luokittelua, 
jonka mukaan puroista ja pikkujoista erotetaan omiksi 
arviointiyksiköikseen enää niiden ylimmät, ympäristö-
vaikutuksille herkimmät osat, latvapurot ja norot. Purot 
ja pikkujoet ovat yleensä toisen ja kolmannen uomahie-
rarkiatason uomia, joskin uoman tyypittelyssä tulee ot-
taa huomioon myös valuma-alueen koko (alle 100 km2).

Rajanveto norojen ja latvapurojen välillä on liukuva. 
Fysikaalisia tai lajistollisia eroja ei voida yksiselitteisesti 
määritellä, vaan oleellista noron ja latvapuron erottami-
sessa on kuivumisen säännöllisyys. Lähteiköstä alkavan 
latvapuron pohjavesivaikutus (esim. lämpötilan ja vir-
taaman tasaisuus) laimenee ja pintavesivaikutus kasvaa 
lähteestä etäännyttäessä. Latvapuro muuttuu puroksi 
tai pikkujoeksi, kun se yhtyy toiseen latvapuroon tai 
pikkujokeen. Samoin jokisysteemissä tyyppi vaihtuu 
toiseen kokoluokkaan, kun valuma-alueen pinta-ala 
kasvaa alavirtaan kuljettaessa. Puro- ja jokityyppejä 
määritettäessä on kuitenkin tarkoituksenmukaista tar-
kastella kokonaisia, esimerkiksi sivuhaarojen tai järvien 

välisiä, ekologisesti ja fysikaalis-kemiallisesti yhtenäisiä 
osuuksia sen sijaan, että tyyppejä rajattaisiin tiukasti va-
luma-alueen pinta-alan mukaan. Esimerkiksi joki voi olla 
alajuoksulla selvästi savivaikutteinen, mutta yläjuoksu 
ja sivujoet/-purot ovat turve- tai kangasmaan tyyppejä. 

Savimaiden virtavesien erottelussa havumetsävyöhyk-
keen virtavesityypeistä voidaan soveltaa vesienhoidon 
jokityypittelyssä käytettyä ohjeistusta (Pilke 2012), joka 
kehottaa hyödyntämään paikkatietoja savialueiden mää-
rästä ja sijainnista valuma-alueella sekä seurantatietoja 
veden sameudesta. Viitteellisenä kriteerinä voidaan käyt-
tää sameusarvoa 5 FTU erityisesti vähävetisen talviajan 
mediaanina tai keskiarvona. Rannikolla savimaiden tyyp-
pejä esiintyy yleisimmin alkaen idästä Taasianjoen vesis-
töalueelta ja päättyen Eurajoen vesistöalueeseen lännessä.

Jokisysteemi on erilaisten abioottisten ja bioottis-
ten tekijöiden muodostama jatkumo, jossa nämä teki-
jät muuttuvat latvavesiltä mereen laskevaan suistoon 
kuljettaessa (esim. Vannote ym. 1980). Jatkumossa 
vaihtelevat sekä fysikaalis-kemialliset että morfolo-
giset tekijät, kuten uoman ja rantavyöhykkeen leveys 
sekä valuma-alueen ja jokilaakson maaperän vaikutus 
vedenlaatuun, kuin myös niistä riippuvat biologiset 
ilmiöt, esimerkiksi perustuotannon osuus ravintota-
seesta, eliöyhteisöjen koostumus ja lajistollinen moni-
muotoisuus. Jokisysteemi on samalla myös erikokoisten 
virtavesien muodostama verkosto, jonka latvahaarojen 
lukumäärä ja uomaston muoto riippuu pitkälti valu-
ma-alueen maa- ja kallioperästä systeemin eri osissa 
(Hanski 2000). Jokisysteemiä voidaan tarkastella tar-
koitusperien mukaan mittakaavaltaan hyvin erilaisina 
osina koko valuma-alueesta yksittäisen virtapaikan tiet-
tyyn mikrohabitaattiin asti, esimerkiksi uoman morfo-
logian tai vesikasvillisuuden mukaan. 
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Kuva 4.1. Uomahierarkialuokittelu Strahlerin (1952) mu-
kaan. Hierarkiataso nousee kahden samantasoisen uoman 
yhtyessä, mutta ei esimerkiksi ensimmäisen hierarkiatason 
uoman yhtyessä toisen tason uomaan. Kuva on yksinker-
taistettu esimerkki Ylä-Lapissa sijaitsevasta valuma-alueesta.
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Kuva 4.2 Pensaskanervavarvikkoa Pulmankijoella. Kuva: Jari 
Ilmonen

Luonnontilaisessa purossa tai joessa esiintyy virta-
paikka-suvanto-vuorottelua. Suvanto on hitaan virtauk-
sen alue, jossa uomaan kasautuu kiintoainesta. Koskille 
ominaisia piirteitä ovat vettä hapettava nopea ja rikko-
nainen virtaus sekä karkea pohjamateriaali, joka tarjoaa 
suhteellisen pysyviä alustoja leville ja sammalille (lohka-
reet, kivet, sora, karkea hiekka). Luonnontilaisessa kos-
kessa monipuolinen pohjan rakenne ja runsas sammal-
kasvusto luovat monenlaisia elinympäristöjä virtauksen 
ja suojaisuuden vaihdellessa esimerkiksi kivien alaisista 
heikkovirtaisista laikuista niiden päällisiin erittäin no-
pean virtauksen alueisiin. Myös rantavyöhykkeellä sekä 
pohjapartikkeleiden välissä olevassa vesitilassa muo-
dostuu erilaisia elinympäristöjä virtausolojen vaihtelun 
mukaan. Virtaava vesi kuljettaa ravinteita hienojakoisena 
orgaanisena aineksena, jota erilaiset pohjaeläimet suo-
dattavat. Esimerkiksi simpukat (Bivalvia) sekä mäkärien 
(Simuliidae) ja monien vesiperhoslajien (Trichoptera) tou-
kat keräävät ja pidättävät ravinteita myös muiden eliöiden 
käytettäväksi sekä omassa biomassassaan että muokkaa-
malla hienojakoista ainesta karkeammiksi partikkeleik-
si ulosteina. Suvantojen pohjaeläin- ja kasviyhteisöissä 
esiintyy virtapaikkoja enemmän seisovien vesien lajistoa, 
mutta muuten suvantojen lajistoa on tutkittu virtapaik-
koja vähemmän.

Koskien pituus ja profiili vaihtelevat ympäristön 
maalajien ja kaltevuuden sanelemana. Kalliokynnys-
ten kohdalla koskesta voi muodostua jyrkkä köngäs tai 
peräti putous, jotka ovat Suomessa harvinaisia. Koskia 
ei ole arvioitu erikseen omana arviointiyksikkönään. 
Sen sijaan putoukset ja könkäät on kuvattu ja arvioitu 
omana luontotyyppinään, vaikka ne sisältyvät myös 
muihin virtavesityyppeihin.

Kuolleen puuaineksen runsaahko esiintyminen on 
ollut myös tärkeä luonnontilaisten virtavesiemme eli-
nympäristöjen rakennetta ja toimintaa säätelevä tekijä 
(Maser ja Sedell 1994). Metsätalous ja muu maankäyttö 
ovat vähentäneet puuaineksen määrää. Virtavesikun-
nostuksissa puuaineksen palauttaminen on osoittau-
tunut hyväksi keinoksi kalaston ja pohjaeläimistön 
monimuotoisuuden lisäämiseksi (Roni ja Quinn 2001).

Suomen vesistöjen runsas järvisyys tuo jokisystee-
meihimme erään erittäin merkittävän, omaleimaisen 
ekologisen vaihtelutekijän. Luusua on paikka, missä joki 
alkaa järvialtaasta usein vettä padottavan kynnyksen 
yli virtaavana koskena. Luusuat eivät ole pohjaeläinten 
kannalta monimuotoisimpia virtavesiympäristöjä, mut-
ta niitä luonnehtii tasainen virtaama ja lämpötila sekä 
järvestä kulkeutuvan kasvi- ja eläinplanktonin ylläpitä-
mä runsas tuotanto, mikä hyödyttää erityisesti vedestä 
ravintonsa suodattavia pohjaeläinlajeja (esim. Malm-
qvist ja Eriksson 1995; Heino ja Mykrä 2006). Suodatta-
jien, kuten simpukoiden sekä mäkärien ja eräiden vesi-
perhoslajien toukkien, määrä luusuassa voi olla erittäin 
suuri, mikä puolestaan ylläpitää runsaita petomaisten 
pohjaeläinten ja kalojen populaatioita. Suodattajat myös 
muuntavat järvestä tulevaa hienojakoista orgaanista ai-
nesta helpommin pidättyvään ja muille pohjaeläimil-
le käyttökelpoisempaan muotoon ulostepartikkeleina 
(esim. Wotton ym. 1998). Muutamat vesiperhos- (esim. 
täplätorvirysäkäs Neureclipsis bimaculata) ja mäkärälajit 
(esim. Simulium noelleri, S. rostratum) ovat tyypillisiä luu-
suakoskille, ja niiden tiheys laskee melko nopeasti luu-
suan alapuolella, mikä johtuu järvestä tulevan ravinnon 
erittäin tehokkaasta hyödyntämisestä luusuassa. Kui-
tenkin keskikokoisissa ja suurissa joissa luusuavaikutus 
voi näkyä tuotannossa ja lajistossa useiden kilometrien 
matkalla. Pienissä joissa ja puroissa luusuavaikutus on 
mittakaavaltaan pienempi, mutta voi puroissakin näkyä 
muutamien kymmenien tai jopa sadan metrin matkalla 
luusuoille tyypillisten suodattajalajien runsautena.

Suisto on joessa kulkeutuvan kiintoaineksen lopul-
linen kasautumisalue, joka muodostuu joen laskiessa 
jokeen, järveen tai mereen (esim. Hanski 2000). Sedi-
mentoitumisen vaikutuksesta suistoihin muodostuu 
usein laajoja hiekka- ja mutasärkkiä, ja hienoimman 
aineksen kasautuessa jokiuoma voi haarautua viuhka-
maiseksi deltamuodostumaksi. Etenkin Pohjanlahden 
rannikolla särkät leviävät maankohoamisen vaikutuk-
sesta laajalle alalle ja jokien deltamuodostumat siirty-
vät samasta syystä jatkuvasti merelle päin. Suistot ovat 
mosaiikkimaisia luontotyyppikomplekseja, ja Itäme-
ren vähäsuolaisissa oloissa niitä luonnehtii makean 
veden kasvi- ja eläinlajisto. Suiston laajuus riippuu 
joen virtaamasta ja sen valuma-alueelta huuhtoutu-
van kiintoaineksen määrästä, ja siten merkittävimmät 
suistot muodostuvat suurten, pääosin hienojakoisessa 
maaperässä virtaavien jokien suualueelle (esim. Koke-
mäenjoen suisto). Merkittäviä suistoja voi muodostua 
myös järviin (esim. Ivalojoen suisto Inarijärvessä) tai 
suuriin jokiin, kuten Ounasjoen suisto Kemijoessa tai 
Iijoen keskiosan suistot Pudasjärvellä. Järviin ja jokiin 
muodostuvat suistot on käsitelty osana jokijatkumoa, 
Itämeren jokisuistot on kuvattu ja arvioitu Itämeren 
luontotyyppien yhteydessä.

Pitkittäisen jatkuvuuden lisäksi jokisysteemissä on 
myös poikittaissuuntaista jatkuvuutta, joka muodostuu 
virtaavan veden ja rantavyöhykkeen vuorovaikutukses-
ta (esim. Ward ym. 2002). Rantavyöhykkeeltä kulkeutuu 
veteen energiaa ja ravinteita orgaanisen aineen muodos-
sa. Vesi puolestaan muokkaa rantavyöhykettä ja kasaa 
rannalle orgaanista ainesta virtaaman vaihdellessa ja 
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veden noustessa ajoittain jokiuomasta niin sanotulle tul-
vatasanteelle eli jokea reunustavalle laakealle alueelle. 
Tulvatasanteen laajuus kasvaa joen virtaaman lisäänty-
essä, mutta myös purojen yhteydessä voidaan sopivis-
sa maastonkohdissa tavata jokitoiminnasta aiheutuvia 
kulutus- ja kerrostumismuotoja, kuten mutkaisuutta 
ja särkkien muodostumista. Laajalle leviävä uomasto 
voi luoda myös korpi- ja luhtaluontotyyppejä. Tulva-
tasanteelle voi muodostua erikoistuneita, joen luontai-
sesta tulvarytmistä johtuvaan häiriöön sopeutuneita 
kasvillisuusyhdyskuntia (esim. Påhlsson 1994), kuten 
tulvametsiä ja -niittyjä. Kaikkien virtavesien rantatyyp-
pien ja niille ominaisten lajien esiintymiselle on edelly-
tyksenä joen luontainen, häiriötön tulvadynamiikka, 
veden ja rantavyöhykkeen vuorovaikutussuhde (esim. 
Jungwirth ym. 2002; Jäkäläniemi 2005).

Voimakkainta veden ja rantavyöhykkeen vuorovai-
kutus on palmikoivissa eli rinnakkaisia uomia muodos-
tavissa ja meanderoivissa eli mutkittelevissa uomissa, 
joita syntyy joen virratessa esimerkiksi lajittuneen se-
dimentin täyttämässä laaksossa (esim. Ward ym. 2002). 
Fennoskandian jokilaaksot ovat sijoittuneet kallioperän 
määräämiin uomiin, jotka täyttyivät jääkauden aikana 
ja sen jälkeen sedimenteillä, joita jokieroosio kuluttaa. 
Laajoja meanderoivien uomien muodostamia tulvata-
santeita esiintyy useimmin suurissa ja keskikokoisissa, 
lajittuneen hiekan ja hiedan täyttämissä laaksoissa kul-
kevissa joissa (esim. Oulankajoki, Ivalojoki, Siiponjoki, 
Pulmankijoki). Meanderoivien jokiuomien rantojen eri 
sukkessiovaiheissa muodostuu erikoistuneita kasvil-
lisuusyhteisöjä ja rannoilla esiintyy harvinaisten ja 
uhanalaisten lajien populaatioita, kuten Pulmankijoen 
alaosan pensaskanervavarvikot (Myricaria germanica; 
kuva 4.2). (Tynys ja Stolt 2004) ja Oulankajoen tataari-
kohokkipopulaatiot (Silene tatarica) (Jäkäläniemi 2005). 
Meanderoiviin jokiosuuksiin sisältyy yleensä myös van-
hoja, osin tai kokonaan pääuomasta irti kuroutuneita 
seisovavetisiä uomanosia eli juoluoita, jotka osaltaan 
monipuolistavat alueen akvaattisia elinympäristöjä 
(esim. Ward ym. 2002).

V4.01

Tunturialueen virtavedet

V4.01.01 

Tunturialueen norot

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

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

Luonnehdinta: Norolla tarkoitetaan vesilain 1 luvun 
3 §:n mukaisesti sellaista puroa pienempää vesiuomaa, 
jonka valuma-alue on alle 10 km2 ja jossa ei jatkuvasti 
virtaa vettä eikä kalankulku ole merkittävässä määrin 
mahdollista. Tunturialueen norot ovat männyn met-
sänrajan pohjois- ja yläpuolisilla alueilla sijaitsevia, 
säännöllisesti kausikuivia, mutta kuitenkin pysyvän 
maastossa havaittavan uoman muodostavia pienvirta-

vesiä. Tunturialueen norot saavat useimmiten alkunsa 
sulamisvesistä, mutta myös pohjavesivaikutus voi olla 
merkittävä. Noroja esiintyy hyvin monimuotoisina rin-
teiden kaltevuuden sekä maa- ja kallioperän mukaan. 
Norojen vesi voi olla joko kirkasta tai humuksista va-
luma-alueen maaperän mukaan. Tunturialueen norot 
voivat sijaita täysin avoimessa ympäristössä sään vaih-
teluille alttiina, jolloin suuret ja nopeat lämpötilavaihte-
lut ovat niille ominaisia. Toisaalta noroja virtaa yleisesti 
tunturikoivikoissa, jolloin ne voivat olla tiheän kasvilli-
suuden varjostamia.

Pohjaeläimistö on noroissa hyvin niukkaa, ja se 
koostuu joko nopeasti kehittyvistä ja tehokkaasti levit-
täytyvistä tai munana talvehtivista lajeista. Varsinai-
set vesisammalet puuttuvat, ja niiden sijasta luonteen-
omaisia sammalia ovat terrestriset ja semiakvaattiset 
lajit, kuten karstasammalet (Andreaea spp.), sopulin-
suikerosammal (Sciuro-hypnum latifolium), lettohiiren-
sammal (Ptychostomum pseudotriquetrum), isovesikon-
sammal (Dichodontium palustre), rantapörrösammal 
(Hymenoloma crispulum), pohjanpurosammal (Hygro-
hypnum alpestre), kallioahmansammal (Kiaeria blyttii), 
kalliopussisammal (Marsupella emarginata subsp. emar-
ginata), otalehväsammal (Mnium spinosum) ja paasisam-
malet (Schistidium spp.). Kalkkialueilla sammallajisto 
voi olla huomattavan monipuolista ja saattaa sisältää 
myös lettolajistoa, kuten lettomarrassammalta (Tayloria 
lingulata).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Norot laskevat 
muihin vesistöihin tai imeytyvät maaperään. Rajanveto 
noron ja latvapuron välillä on tulkinnanvarainen.

!

!

!

!
Esiintyminen: Tunturinorojen esiintymi-
nen painottuu Tunturi-Lappiin. Niitä 
esiintyy myös Metsä-Lapissa ja vähem-
mässä määrin Peräpohjolassa ja Koillis-
maalla.
Uhkatekijät: Ilmastonmuutos (Im 2), il-
mansaasteiden kaukokulkeuma (Kh 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin 
katsotaan romahtaneen, kun valtaosas-

sa sen esiintymiä vedenpurkautumisen kausiluontei-
suudesta riippuvainen lajisto on pääosin hävinnyt tai 
määrällisesti voimakkaasti vähentynyt ja korvautunut 
kuivempien luontotyyppien lajistolla (kuivuusjakso-
jen yleistyminen ja pitkittyminen, kuivempi ilmasto). 
Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi myös, mikä-
li veden virtaus on vakiintunut ja voimistunut siinä 
määrin, että norot ovat muuntuneet latvapuroiksi 
(sadannan ja valunnan voimistuminen, kosteampi 
ilmasto).
Arvioinnin perusteet: Tunturialueen norot arvioitiin 
säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, C1 & C3, 
D1 & D3).

Tunturialueen norojen määrän ei arvioida muuttu-
neen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjak-
solla tai pidemmällä aikavälillä (A1–A3: LC). Luon-
totyyppiä esiintyy laajalti luonnonsuojelualueilla eri 
puolilla Suomen tunturialueita, eikä siihen kohdistu 
määrään merkittävästi vaikuttavia laaja-alaisia maan-
käyttöhankkeita.
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Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen ko-
ko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kriteerin 
raja-arvot (B1–B3: LC).

Tunturialueen norojen abioottisesta ja bioottisesta 
laadusta ei ole seurantatietoa, mutta asiantuntija-arvi-
on mukaan niiden laatu ei ole muuttunut merkittävästi 
viimeisen 50 vuoden aikana tai pitkällä aikavälillä (C1 
& C3, D1 & D3: LC) mahdollisista ilmastonmuutoksen 
tai Kuolan alueelta tulleiden kaukokulkeutuvien ilman-
saasteiden aiheuttamista paineista (Ylikörkkö ym. 2015) 
huolimatta. Ilmastonmuutos saattaa heikentää tunturi-
alueen norojen tilaa seuraavan 50 vuoden aikana, mutta 
sen vaikutuksia ei tunneta riittävästi, jotta luontotyypin 
uhanalaisuutta voitaisiin arvioida tulevaisuuskriteerien 
perusteella (C2a & D2a: DD).

Arktinen alue on kaikkein herkin ilmastonmuutok-
selle, jonka vaikutukset kohdistuvat maamme virtave-
sistä voimakkaimmin juuri Pohjois-Suomen pieniin vir-
tavesiin (Mustonen ym. 2018). Muutokset saattavat myös 
olla ennakoitua nopeampia ilmastonmuutosta aiheutta-
vien päästöjen viimeaikaisen epäsuotuisan kehityksen 
vuoksi. Ilmastonmuutoksen osalta kehityssuuntaa ei 
pystytty arvioimaan, koska vaikutuksia luontotyypin 
kokonaislaatuun sekä muutosten voimakkuutta ja no-
peutta on vaikea ennustaa.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin harjualueiden pienvedet.

V4.01.02 

Tunturialueen latvapurot

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

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

Luonnehdinta: Tunturialueen latvapurot ovat yhtenäi-
sen havumetsän pohjois- ja yläpuolisilla alueilla sijaitse-
via ensimmäisen uomahierarkiatason puroja. Runsas-
humuksisia latvapuroja esiintyy tunturialueella soiden 
yhteydessä. Vähähumuksiset latvapurot alkavat usein 
tunturien rinteiltä tai notkelmista ja ovat yleensä joko 
sulamis- tai pohjavesivaikutteisia. Humuksisuuteen 
liittyvää biologista vaihtelua ei tunneta riittävästi eikä 
tunturialueen latvapuroista eroteta erillisiä turve- ja 
kangasmaan tyyppejä. Tunturialueen latvapurot sijait-
sevat yleensä täysin avoimessa ympäristössä, jolloin ne 
ovat alttiita sään vaihteluille, ja suuret ja nopeat lämpö-
tilavaihtelut ovat niille ominaisia. Tunturialueen latva-
purot ovat alttiita myös kuivumiselle poikkeuksellisen 
kuivina ajanjaksoina, ja talvella ne voivat jäätyä pohjaan 
asti. Tunturialueen latvapurot ovat kalkkialueita lukuun 
ottamatta niukkaravinteisia. Niiden sähkönjohtokyky 
on pääosin matala ja pH on yli 6.

Melko runsas pintalevien tuotanto ja rantavyöhyk-
keestä tuleva niukka karike muodostavat tunturialueen 
latvapurojen niukan ravintolähteen. Pohjaeläimistössä 
esiintyy niukasti levälaiduntajia ja pilkkojia. Suodatta-
jista mäkärien toukkia (etenkin Prosimulium macropyga, 
P. ursinum ja Metacnephia bilineata) voi kuitenkin esiin-
tyä runsaina tunturialueen latvapuroissa. Kasvillisuus 
ja sammalpeite ovat usein niukkoja. Tuntureiden lat-
vapurojen koskikivikoissa tyypillisiä sammalia ovat 
tihkusäiläsammal (Blindia acuta), lettohiirensammal 
(Ptychostomum pseudotriquetrum), pikkuvesikonsammal 
(Dichodontium pellucidum), purolähdesammal (Philonotis 
fontana), hetevarstasammal (Pohlia wahlenbergii), kimp-
putierasammal (Racomitrium fasciculare) ja purokinnas-
sammal (Scapania undulata). Kalkkialueiden latvapu-
rojen koskikivikoissa esiintyy myös huurresammalia 
(mm. sirppihuurresammal Palustriella falcata) ja harvi-
naisempia lajeja, kuten kurkkiopaasisammal (Schisti-
dium sordidum). Kalaston tyyppillaji on rautu eli nieriä 
(Salvelinus alpinus) ja myös mutu (Phoxinus phoxinus).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Latvapurot las-
kevat muihin vesistöihin. Latvapurot ovat usein pohja-
vesivaikutteisia, ja rajanveto lähteisiin voi olla vaikeaa. 
Latvapuro voi olla yläosiltaan myös noro, mutta rajan-
veto tyyppien välillä on tulkinnanvarainen.

!

!

!

!
Esiintyminen: Tunturialueen latvapurot 
ovat yleisiä Tunturi-Lapissa sekä tuntu-
rialueilla Metsä-Lapissa, harvinaisempia 
Peräpohjolan ja Koillismaan erillistuntu-
reilla.
Uhkatekijät: Ilmastonmuutos (Im 2), il-
mansaasteiden kaukokulkeuma (Kh 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin 
katsotaan romahtaneen, kun valtaosassa 

Tsarmitunturin erämaa-alue, Inari. Kuva: Jari Ilmonen
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sen esiintymiä tyypille ominainen, kylmään ilmastoon 
ja niukkaravinteisuuteen sopeutunut lajisto on pääosin 
hävinnyt tai voimakkaasti vähentynyt ja korvautunut 
esimerkiksi eteläisemmällä lajistolla.
Arvioinnin perusteet: Tunturialueen latvapurot arvi-
oitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, C1 
& C3, D1 & D3).

Latvapurojen määrän ei arvioida muuttuneen tai 
muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjaksolla tai pi-
demmällä aikavälillä (A1–A3: LC). 

Tunturialueen pienten virtavesien esiintymistä sel-
vitettiin tunturialueella sijaitsevien 2–5  m leveiden 
purojen ja jokien perusteella (Maastotietokanta 2016; 
Tunturialueet 2017). Näiden levinneisyysalue on noin 
86  000  km2 ja esiintymisruutuja on noin 300. Vaikka 
latvapurojen esiintymistä ei tutkittu erikseen, on to-
dennäköistä, että niiden levinneisyysalueen koko on 
samaa suuruusluokkaa kuin muillakin tunturialueen 
pienillä virtavesillä ja myös esiintymisruutujen määrä 
hyvin todennäköisesti ylittää B2-kriteerin raja-arvon eli 
55 ruutua. Tunturialueen latvapurot ovat B-kriteerin pe-
rusteella säilyviä (B1–B3: LC).

Tunturialueen latvapuroista ei ole seurantatietoa 
mutta asiantuntija-arvion mukaan ne ovat abioottisen 
ja bioottisen laadun perusteella säilyviä sekä 50 vuo-
den tarkastelujaksolla (C1 & D1: LC) että esiteolliseen 
aikaan verrattuna (C3 & D3: LC). Luontotyypin purot 
ovat pääosin luonnontilaisia eikä kuormitusta juuri-
kaan ole. Poikkeuksen muodostavat Kuolan alueen 
rikki- ja metallilaskeumat (mm. Ylikörkkö ym. 2015), 
joilla ei kuitenkaan arvioitu olleen niin merkittävää vai-

kutusta, että laatumuutoksen suhteellinen vakavuus 
olisi yli 20 % verrattuna 1960-lukuun tai yli 40 % verrat-
tuna esiteolliseen aikaan. Tunturialueen latvapurojen 
suurimmaksi uhkaksi katsotaan ilmastonmuutos, joka 
voi muuttaa niiden vesitaloutta ja ekologisia vuorovai-
kutussuhteita. Vaikutusten suuruutta ei kuitenkaan 
pystytä arvioimaan, joten tulevan 50 vuoden aikana 
mahdollisesti tapahtuva abioottinen ja bioottinen taan-
tuminen katsottiin puutteellisesti tunnetuksi (C2a & 
D2a: DD).

Ilmastonmuutoksen vaikutuksen on todettu vuosi-
sadan lopulle ulottuvissa mallinnuksissa muuttavan 
voimakkaimmin juuri Pohjois-Suomen pienten latvave-
sien pohjaeläinyhteisöjä. Ennusteen mukaan eteläisten 
lajien levinneisyysrajat siirtyvät pohjoisemmaksi, jol-
loin lajirunsaus kasvaisi pohjoisissa virtavesissä. Pitkäl-
lä aikavälillä kylmään sopeutuneiden pohjaeläinlajien 
määrä vähenee ja lajeja voi jopa hävitä (Mustonen ym. 
2018). Arktinen alue on herkin ilmastonmuutokselle, 
ja muutokset voivat olla ennakoitua nopeampia pääs-
töjen viimeaikaisen epäsuotuisan kehityksen vuoksi. 
Ilmastonmuutoksen osalta kehityssuuntaa ei pystytty 
arvioimaan, koska vaikutuksia luontotyypin kokonais-
laatuun sekä muutosten voimakkuutta ja nopeutta on 
vaikea ennustaa.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin tunturijoet ja purot (3220).
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin harjualueiden pienvedet.

V4.01.03 

Tunturialueen purot ja pikkujoet

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

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

Luonnehdinta: Yhtenäisen havumetsän pohjois- ja 
yläpuolisilla alueilla on runsaasti puroja ja pieniä jo-
kia, joiden hydrogeologinen ja biologinen vaihtelu on 
melko suurta. Tunturialueen puroihin ja pikkujokiin 
luetaan kaikki noroja ja latvapuroja suuremmat virta-
vedet, joiden valuma-alueen pinta-ala on alle 100 km2. 
Tunturialueella runsashumuksiset purot ja pikkujoet 
ovat harvinaisempia kuin vähähumuksiset, mutta 
niitä esiintyy laajojen suoalueiden yhteydessä. Luon-
totyypille on ominaista suuri vuotuinen virtaaman ja 
lämpötilan vaihtelu (Manner ja Puro 1999; Stolt 2006). 
Tunturialueen purot ja pikkujoet ovat niukkaravintei-
sia, veden sähkönjohtokyky on pääosin matala ja pH 
vaihtelee neutraalin molemmin puolin. Kalkkialueilla 
pH ja sähkönjohtokyky ovat korkeampia.

Tunturipurojen ja pikkujokien soraikot, kivikot ja 
koskipaikat ovat usein epävakaita voimakkaiden kevät-
tulvien vuoksi, ja niiden kasvipeite voi olla hyvin niuk-
kaa. Monia koskiosuuksia luonnehtii kuitenkin runsas 
sammalpeite, joka pidättää hienojakoista orgaanista ai-
neista ja tarjoaa suojaa pohjaeläimille. Koskikivikoissa 

Alla Gáldoaivi, Utsjoki. Kuva: Jari Ilmonen
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tyypillisiä sammalia ovat muun muassa purosammalet 
(erityisesti kilpipurosammal Hygrohypnum smithii), tih-
kusäiläsammal (Blindia acuta), paasisammalet (Schisti-
dium spp.) ja purokorvasammal (Jungermannia exsertifo-
lia). Kalkkialueiden pikkujokien koskikivikoissa esiin-
tyy myös huurresammalia (esim. sirppihuurresammal 
Palustriella falcata).

Tunturialueen purot ja pikkujoet sijaitsevat enim-
mäkseen hyvin avoimissa ympäristöissä. Pintalevien 
tuotanto ja levälaiduntajien osuus pohjaeläimistössä 
ovat tunturialueella suurempia kuin havumetsävyö-
hykkeen puroissa. Myös pilkkojat ja suodattajat ovat 
melko runsaita, ja pedot, etenkin petomaiset koskiko-
rentolajit, ovat yleisempiä havumetsävyöhykkeen pu-
roihin ja pikkujokiin verrattuna. Pienten tunturivesien 
pohjaeläinlajeja ovat muun muassa koskikorennot ran-
tusiipikorri (Brachyptera risi), lapinnuhrukorri (Amphi-

nemura palmeni), lapinkoipikorri (Nemoura sahlbergi) ja 
ruijankoipikorri (N. viki) (Kuusela 1996). Tunturialueen 
purot ja pikkujoet ovat merkittäviä lohikalojen lisään-
tymisalueita (Sivonen 2006). Tyypillisiä kalalajeja ovat 
rautu (Salvelinus alpinus), taimen (Salmo trutta), harjus 
(Thymallus thymallus), mutu (Phoxinus phoxinus), kivi-
simppu (Cottus cobio), made (Lota lota) ja hauki (Esox 
lucius). Rantavyöhykkeet ovat yleensä melko kapeita, 
mutta jokivarsille voi muodostua näyttäviä kulleroniit-
tyjä (Trollius europaeus) ja kalkkivaikutteisten purojen 
ja pikkujokien rannoilla voi esiintyä myös kultarikkoa 
(Saxifraga aizoides) (Kajala ja Loikkanen 2001; Tynys ja 
Stolt 2004; Stolt 2006).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Tunturialueen 
purot ja pikkujoet laskevat suurempiin vesistöihin ja 
sijaitsevat latvapurojen alajuoksulla.

Gálddasjohka, Utsjoki. Kuva: Jari Ilmonen
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!

! Esiintyminen: Tunturialueen purot ja 
pikkujoet ovat erittäin yleisiä Tunturi-La-
pissa, harvinaisempia tunturialueilla 
Metsä-Lapissa. Koillismaalla ja Peräpoh-
jolassa erillistuntureilta alkavat purot ja 
pikkujoet voidaan lukea havumetsävyö-
hykkeen purotyyppeihin valuma-alueen 
ominaisuuksien mukaisesti.
Uhkatekijät: Ilmastonmuutos (Im 2), il-

mansaasteiden kaukokulkeuma (Kh 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominainen, kylmään ilmastoon ja niukkaravinteisuu-
teen sopeutunut lajisto on pääosin joko hävinnyt tai 
määrällisesti voimakkaasti vähentynyt ja korvautunut 
esimerkiksi eteläisemmällä lajistolla.
Arvioinnin perusteet: Tunturialueen purot ja pikkujoet 
arvioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, 
C1 & C3, D1 & D3).

Tunturialueen purojen ja pikkujokien määrän ei 
katsota muuttuneen tai muuttuvan merkittävästi 50 
vuoden ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä (A1–
A3: LC). Luontotyyppiä esiintyy laajalti luonnonsuo-
jelualueilla eri puolilla Suomen tunturialueita, eikä 
siihen kohdistu luontotyypin määrään merkittävästi 
vaikuttavia laaja-alaisia maankäyttö- tai vesirakenta-
mishankkeita. 

Tunturialueen pienten virtavesien esiintymistä sel-
vitettiin tunturialueella sijaitsevien 2–5 m leveiden 
purojen ja jokien perusteella (Maastotietokanta 2016; 
Tunturialueet 2017). Näiden levinneisyysalue on noin 
86 000 km2 ja esiintymisruutuja on noin 300. Vaikka pu-
rojen ja pikkujokien esiintymistä ei tutkittu erikseen, on 
todennäköistä, että niiden levinneisyys- ja esiintymis- 
alueen koko on samaa suuruusluokkaa kuin muillakin 
tunturialueen pienillä virtavesillä. Siten tunturialueen 
purojen ja pikkujokien levinneisyys- ja esiintymisalu-
een koko ja esiintymisruutujen määrä ylittävät B-kritee-
rin raja-arvot ja luontotyyppi on sen perusteella säilyvä 
(B1–B3: LC).

Tunturialueen purojen ja pikkujokien osalta ei ole 
riittävästi seurantatietoa jokiluontotyyppien arvioin-
nissa käytetyistä laatumuuttujista uhanalaisuuden arvi-
ointia varten. Asiantuntija-arvion mukaan luontotyyppi 
on kuitenkin abioottisen ja bioottisen laadun perusteel-
la säilyvä sekä 50 vuoden tarkastelujaksolla (C1 & D1: 
LC) että esiteolliseen aikaan verrattuna (C3 & D3: LC). 
Tunturialueen purot ja pikkujoet ovat pääosin luonnon-
tilaisia, ja niiden vähäinen rikki- ja metallikuormitus 
painottuu itään Kuolan teollisuuspäästöjen vaikutus-
alueille (mm. Ylikörkkö ym. 2015).

Tunturialueen virtavesien hydrologiaa ja pohjaeläin-
yhteisöjä on mallinnettu käyttäen erilaisia ilmastoen-
nusteita (Mustonen ym. 2018). Tutkimuksen mukaan 
keskimääräisillä päästöskenaarioilla (RCP4.5.) ei ole 
vielä odotettavissa merkittäviä muutoksia tunturivirta-
vesien hydrologiassa ja pohjaeläinyhteisöissä tulevan 20 
vuoden kuluessa, mutta pidemmällä ajalla vaikutukset 
voivat olla merkittäviä. Vuosisadan lopulle ulottuvis-
sa mallinnuksissa ilmastonmuutoksen on ennustettu 
muuttavan voimakkaimmin juuri Pohjois-Suomen pien-

ten virtavesien pohjaeläinyhteisöjä. Tällöin eteläisten 
lajien levinneisyysrajat siirtyisivät pohjoisemmaksi, jol-
loin pohjoisten virtavesien lajirunsaus kasvaisi, mutta 
kylmään sopeutuneiden lajien määrä vähenisi ja lajeja 
voisi jopa hävitä (Mustonen ym. 2018). Arktinen alue on 
kuitenkin herkin ilmastomuutokselle, ja muutokset voi-
vat olla ennakoitua selvästi nopeampia päästöjen viime-
aikaisen epäsuotuisan kehityksen vuoksi. Mahdollisten 
muutosten vaikutusta luontotyypin laatuun tulevan 50 
vuoden aikana ei pystytä arvioimaan (C2a & D2a: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin tunturijoet ja purot (3220).
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin harjualueiden pienvedet.

V4.01.04 

Tunturialueen joet

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa NT B1a(ii,iii)b ?
Etelä-Suomi
Pohjois-Suomi NT B1a(ii,iii)b ?

Kaamasjoki, Inari. Kuva: Jari Ilmonen

Luonnehdinta: Tunturialueen joet sijaitsevat val-
litsevasti männyn metsänrajan pohjois-ja yläpuolel-
la. Niiden valuma-alueen pinta-ala on yli 100  km2. 
Keskisuuria tunturialueen jokia (valuma-alue 100–
1 000 km2) ovat Tornionjoen tunturiylängöltä alkavat 
latvajoet Valtijoki, Poroeno, Rommaeno ja Toriseno 
sekä suoalueelta valuvat Jietajoki, Tarvantojoki ja 
Pöyrisjoki. Tenojoen sivujoista merkittävimpiä keski-
suuria jokia ovat esimerkiksi Kevojoki, suovaltaiselta 
valuma-alueelta vetensä keräävä Vetsijoki sekä Pul-
mankijoki. Näätämöjoen latvoilla Silisjoki ja soinen 
Vaijoki sekä Paatsjoen vesistössä Kaamasjoen latva-
joet Pelto- ja Kiellajoki kuuluvat tähän kokoluokkaan. 
Suuria (valuma-alue alle 1 000 km2), pääosin männyn 
metsänrajan ylä- ja pohjoispuolelta vetensä saavia jokia 
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ovat Tornionjoen vesistössä Könkämäeno ja Lätäse-
no, Tenojoen vesistössä Inarijoki ja Utsjoki sekä Nää-
tämöjoki ja Paatsjoen vesistössä Kaamasjoki. Tähän 
luokkaan luetaan myös Tenojoki, joka on ainoa pääosin 
havumetsävyöhykkeen ylä- ja pohjoispuolinen erittäin 
suuri joki (valuma-alue 16 386 km2, josta noin 70 % on 
Norjan puolella), sillä se ei eroa merkittävästi ekologi-
sesti tai luonnontilaltaan latva- ja sivujoistaan (Sivonen 
2006). Vesienhoidon suunnittelussa kaikki nämä joet 
on tyypitelty kangasmaiden jokityypeiksi alatyyppi-
nä Pohjois-Lapin joet (Vesipuitedirektiivin mukaiset 
vesimuodostumat 2016).

Kirkasvetisissä ja kivikkoisissa koskissa pintaleviä 
ravinnokseen kaapivat pohjaeläimet ovat yleisiä (esim. 
päivänkorennot Baetis spp., Heptagenia spp., Ephemerel-
la spp.), lisäksi esiintyy petoja, kuten päälevinneisyy-
deltään pohjoiset koskikorentolajit jymykorri (Dinocras 
cephalotes), jaurikorri (Arcynopteryx compacta) ja Diura 
nanseni, sekä suodattajia (esim. vesiperhoset pohjansir-
vikäs Arctopsyche ladogensis ja seulakkaat Hydropsyche 
spp.) ja pilkkojia (Elfvendal ym. 2006; Sivonen 2006). 
Tyypillisiä kalalajeja ovat muun muassa taimen (Salmo 
trutta), harjus (Thymallus thymallus), hauki (Esox lucius) 
ja made (Lota lota). Tornionjoen, Tenojoen ja Näätämö-
joen vesistöt ovat merkittäviä luonnonvaraisen lohen 
(Salmo salar) ja taimenen lisääntymisalueita latva- ja 
sivujoet mukaan lukien (Elfvendal ym. 2006; Sivonen 
2006; Luonnonvarakeskus 2018a; 2018b; 2018c; 2018d). 
Vuotuiset virtaamavaihtelut ovat suuria ja tulvahuippu 
ajoittuu alkukesään lumien sulaessa tuntureilta (Man-
ner ja Puro 1999; Elfvendal ym. 2006; Stolt 2006).

Kallio ja moreeni hallitsevat jokilaaksojen maa-
perää, mutta Valtijoella, Torisenolla, Lätäsenon kes-
kivaiheilla, Tarvantojoella, Teno-Inari-Kietsimäjoen 
laaksoissa, Utsjoen alaosassa, Pulmankijoella sekä 
Kaamasjoen latvoilla ja alaosassa uoma mutkittelee 
lajittuneessa maa-aineksessa, mikä mahdollistaa ar-
vokkaiden rantatyyppien esiintymisen. Rantojen eroo-
sio ja kasvupaikkojen häiriöt ovat voimakkaita veden 
ja jään vaikutuksesta, ja rantakasvillisuus on aukkoista 
mutta monipuolista (Stolt 2006). Tyypillisiä rantalajeja 
ovat muun muassa kaarlenvaltikka (Pedicularis scept-
rum-carolinum), hapro (Oxyria digyna), yökönlehdet 
(Pinguicula spp.), luhtamatara (Galium uliginosum), suo-
vilukko (Parnassia palustris) ja punakko (Bartsia alpina). 
Kalkkivaikutteisilla paikoilla voi esiintyä myös kul-
tarikkoa (Saxifraga aizoides) (Kajala ja Loikkanen 2001; 
Tynys ja Stolt 2004; Stolt 2006). Erikoisuutena Tenon 
sekä Inari- ja Utsjoen sora- ja hiekkarannoilla kasvaa 
tenonajuruohoa (Thymus serpyllum subsp. tanaënsis), ja 
Pulmankijoen alaosalla ovat Suomen ainoat pensaska-
nervan (Myricaria germanica) esiintymät (Tynys ja Stolt 
2004; Stolt 2006).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta, todennäköisesti 
melko vähäistä. Vesistöalueen mukaan tunturialueen 
joissa esiintyy joko Itämeren (Tornionjoen latvat) tai Jää-
meren (Tenojoki, Näätämöjoki) lohikalakantoja.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Tunturialueen 
joet sijaitsevat tunturialueen pikkujokien ja purojen ala-
juoksuilla ja laskevat Jäämereen tai havumetsävyöhyk-
keen suurempiin vesistöihin.

© SYKE

Tunturialueen joet

Esiintyminen: Tunturialueen jokia esiintyy Tunturi-La-
pissa. Pääosin tunturialueelta vetensä keräävät joki-
osuudet on tarkoituksenmukaista lukea tähän tyyppiin 
myös niiltä osin, kun ne virtaavat männyn metsänrajan  
ala- tai eteläpuolelle, mutta muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden ylempien osien kanssa. Oheinen esiin-
tymiskartta perustuu vesienhoidon vesimuodostuma-
tietokantaan (Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuo-
dostumat 2016).
Uhanalaistumisen syyt: Ilmastonmuutos (Im 1), ilman-
saasteiden kaukokulkeuma (Kh 1).
Uhkatekijät: Ilmastonmuutos (Im 2), ilmansaasteiden 
kaukokulkeuma (Kh 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominainen, kylmään ilmastoon ja niukkaravinteisuuteen 
sopeutunut lajisto on pääosin joko hävinnyt tai määräl-
lisesti voimakkaasti vähentynyt ja korvautunut esimer-
kiksi eteläisemmällä lajistolla. Tällöin myös tyypille omi-
nainen vedenlaatu, lämpöolot, virtaamavaihtelut ja muut 
abioottiset ominaisuudet ovat muuttuneet ja vaihettu-
neet vastaamaan eteläisempien jokien ominaisuuksia.
Arvioinnin perusteet: Tunturialueen joet arvioitiin 
silmälläpidettäväksi (NT) luontotyypiksi (B1a(ii,iii)b).

Tunturialueen jokien määrän ei katsota muuttuneen 
tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjaksolla tai 
pidemmällä aikavälillä (A1–A3: LC). 

Tunturialueen jokien levinneisyysalue on vesimuo-
dostumatietojen (Vesipuitedirektiivin mukaiset vesi-
muodostumat 2016) perusteella suppea (33  400 km2), 
minkä lisäksi ilmastonmuutos saattaa uhata luonto-
tyypin säilymistä. Eri ilmastoskenaarioiden perusteella 
laadittujen mallinnusten mukaan Pohjois-Suomen il-
masto muuttuu vähitellen vuosiin 2070–2099 mennessä 
(Mustonen ym. 2018). Keskimääräisiin päästöskenaa-
rioihin (RCP4.5) perustuvien ilmastomallien mukaan 
hydrologian ja lämpötilan muutosten ei kuitenkaan 
odoteta merkittävästi vaikuttavan tunturialueen vir-
tavesien pohjaeläinyhteisöihin seuraavan 20 vuoden 
kuluessa (Mustonen ym. 2017). Toisaalta arktinen alue 
on kaikkein herkin ilmaston lämpenemiselle, jonka  
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aiheuttamat muutokset voivat olla ennakoitua nopeam-
pia. Myös CO2-päästöt ovat lisääntyneet kolmanneksen 
nopeammin kuin skenaariolaskelmissa on oletettu, ja 
tämä kasvu jatkuu edelleen (Le Quere ym. 2018). Paleo-
limnologisten tutkimusten mukaan arktisissa järvissä 
on ollut jo noin sadan vuoden ajan käynnissä nopea 
lajisto- ja ekosysteemimuutos (Smol ym. 2005; Rüh-
land ym. 2015). Vaikka tunturialueen jokien tilasta ei 
ole saatavilla vastaavaa paleolimnologista aineistoa, 
on mahdollista, että taantuminen ilmastonmuutoksen 
seurauksena on ennakoitua nopeampaa. Tunturialueen 
joet arvioitiin silmälläpidettäviksi (NT) suppean levin-
neisyysalueen sekä luontotyypin jatkuvan ja tulevai-
suuteen ulottuvan taantumisen perusteella (B1a(ii,iii)b). 
Luontotyypillä on 172 esiintymisruutua, ja se on sekä 
esiintymisalueen että esiintymispaikkojen määrän pe-
rusteella säilyvä (B2 & B3: LC).

Tunturialueen jokien abioottisen laadun lyhyen aika-
välin tarkastelussa hyödynnettiin vedenlaatuaineistoon 
perustuvia kokonaisfosforin aikasarjoja. Fosforipitoi-
suuksien muutosten perusteella ei havaittu vedenlaa-
dun huononemista viimeisen 50 vuoden aikajaksolla 
(C1: LC). Pidemmän aikavälin tarkastelussa käytettiin 
vesienhoidon ekologisen tilaluokittelun muuttujista 
kokonaisfosforia ja hydromorfologista tilaa, ja luonto-
tyyppi arvioitiin molempien muuttujien perusteella 
säilyväksi (C3: LC). Myös bioottisia laatumuutoksia 
arvioitiin ekologisen tilaluokittelun muuttujien avulla. 
Käytetyt muuttujat eli jokikalaindeksi, pohjaeläinten 
tyyppilajien esiintyminen tai perifytonin prosenttinen 
mallinkaltaisuus eivät osoittaneet merkittäviä pitkän 
aikavälin muutoksia (D3: LC). Lyhyemmän aikavälin 
bioottisista laatumuutoksista ei ollut riittävästi aineistoa 
arviointia varten (D1: DD).

Tulevan 50 vuoden aikana ilmastonmuutos toden-
näköisesti vaikuttaa tunturialueen jokien abioottiseen 
ja bioottiseen laatuun, esimerkiksi hydrologiaan ja 
pohjaeläinyhteisöihin. Vuosisadan lopulle ulottuvissa 
mallinnuksissa ilmaston lämpenemisen on ennustettu 
muuttavan voimakkaimmin Pohjois-Suomen virtave-
sien pohjaeläinyhteisöjä. Muutos on suurin pienissä 
virtavesissä, mutta vaikutukset ovat samankaltaisia 
myös isommissa joissa. Ennusteen mukaan eteläisten 
lajien levinneisyysrajat siirtyvät pohjoisemmaksi, jol-
loin lajirunsaus kasvaisi pohjoisissa virtavesissä, mutta 
kylmään sopeutuneiden lajien määrä vähenisi ja lajeja 
voisi jopa hävitä (Mustonen ym. 2018). Näistä vaiku-
tuksista tiedetään kuitenkin vielä liian vähän, eikä tu-
levan laatumuutoksen suhteellista vakavuutta pystytä 
arvioimaan (C2a & D2a: DD). Abioottisia ja bioottisia 
laatumuuttujia sekä asiantuntija-arviota yhdistävän 
vesienhoidon ekologisen tilaluokituksen perusteella 
luontotyyppi arvioitiin säilyväksi (CD3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos, tiedon 
kasvu.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy pää-
osin luontodirektiivin luontotyyppiin Fennoskandian 
luonnontilaiset jokireitit (3210).
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin reittivedet.

V4.01.05 

Tunturialueen vesiputoukset ja könkäät

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa DD B1, B2, C1–C3, 
D1–D3 ?

Etelä-Suomi

Pohjois-Suomi DD B1, B2, C1–C3, 
D1–D3 ?

Luonnehdinta: Korkeimmat vesiputouksemme esiinty-
vät tunturialueella, missä niiden korkeus voi vaihdella 
välillä 2–100 m keskikorkeuden ollessa 23 m. Siinä mis-
sä havumetsävyöhykkeellä esiintyy paljon varsinaisia 
vesiputouksia loivempia ja matalampia könkäitä, ovat 
varsinaiset vesiputoukset leimallisempia tunturialueel-
la. Lemmenjoen kansallispuiston Ravadasköngäskin 
muodostuu nimestään huolimatta selvien vesiputous-
ten sarjasta. 

Vaikuttavimmat pystysuorat putouksemme tuntu-
rialueella ovat syntyneet usein kohtaan, jossa kalliope-
rässä on ruhje ja kulutuskestävyydeltään kahden eri-
laisen kivilajin välinen raja. Vesi virtaa hyvin kulutusta 
kestävää kivilajia olevan kallion päällä kuluttaen sitä 
hitaasti. Tämän kivilajin alla oleva pehmeämpi kivilaji 
sen sijaan kuluu yläosaa nopeammin putouksen vir-
ran ja roiskeveden vaikutuksesta. Kulutus kohdistuu 
myös putouksen taakse synnyttäen pehmeämpään ai-
nekseen onkalon. Syventyessään riittävästi onkalon 
katto-osa romahtaa, jolloin putouksen reuna perään-
tyy ylävirtaan ja paikalle syntyy rotko. Käsivarren 
Pihtsusköngäs, maamme korkein vapaa vesiputous, 
on hyvä esimerkki tällaisesta ”perääntyvästä” putouk-
sesta. Pihtsusjoen vesi putoaa kovaa tunturiliusket-
ta olevan katon päältä 17  metrin matkan putouksen 
syövyttämään kuiluun. Monet tunturivesiputoukset 
ovat syntyneet jääkauden jälkeen kuruihin, jotka ovat 
muodostuneet kallioperän ruhjekohtiin. Niiden koh-
dalla kallio on ollut valmiiksi syvälle rikkoontunut. 
Rapautuminen, jäätikköeroosio sekä sulamisvesitoi-
minta muovasivat kuruja edelleen. Myös varhaisem-
mat jäätiköitymiset ja niistä syntyneet sulamisvesivir-
rat ovat kuluttaneet ja muovanneet kurujen muotoja 
(Mäkinen ym. 2008). 

Matkailukohteina kuuluisia ovat muun muassa Mal-
lan luonnonpuiston Kitsijoen putoukset Enontekiöllä, 
Kevon luonnonpuiston Fiellun putous, Lemmenjoen 
kansallispuiston Ravadasköngäs sekä Pyhänkasteen 
putous Pyhä-Luoston kansallispuiston Karhukurussa.

Tunturialueen vesiputousten ja könkäiden sammal-
lajistoa ei juuri ole tutkittu, mutta pääpiirteissään la-
jisto koostunee havumetsävyöhykkeen vesiputousten 
ja könkäiden yhteydessä listatuista sammalryhmistä 
ja -lajeista. Lapin vesiputouksissa kohtaavat tunturei-
den ja eteläisen Suomen sammallajit. Lapissa lajisto voi 
joidenkin vesisammalsukujen osalta olla virtavesissä 
eteläistä Suomea monipuolisempi. Esimerkiksi puro-
sammalista yleisimmän koukkupurosammalen (Hygro-
hypnum ochracheum) lisäksi Lapin joissa ja puroissa on 

Fiellun putous, Utsjoki. Kuva: Anssi Teppo  
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kohtalaisen yleisesti pohjanpurosammalta (Hygrohyp-
num alpestre). Rusopurosammalesta (H. cochlearifolium) 
on vain pari havaintoa tunturialueelta. Vesiputouksista 
voi löytyä runsaasti Scapania-kinnassammallajeja, jotka 
ovat runsaita kallioiden valuvesipinnoilla. Samoin to-
dennäköistä lajistoa ovat tuntureiden latvapurojen lajit, 
kuten tihkusäiläsammal (Blindia acuta), lettohiirensam-
mal (Ptychostomum pseudotriquetrum), pikkuvesikon-
sammal (Dichodontium pellucidum), purolähdesammal 
(Philonotis fontana), hetevarstasammal (Pohlia wahlenber-
gii) ja kimpputierasammal (Racomitrium fasciculare). Muu 
vesikasvillisuus on Tunturi-Lapin vähäravinteisissa ja 
kirkasvetisissä virtavesissä kaiken kaikkiaan niukkaa 
ja harvaa (Ulvinen ym. 2002).

Pohjaeläimistö koostunee tunturialueen puroille ja 
jokiluontotyypeille ominaisista lajeista. Levälaiduntajia 
ja pilkkojia, kuten päivänkorentojen (Ephemeroptera) ja 
koskikorentojen (Plecoptera) nymfejä, on niukasti. Sen 
sijaan suodattajista mäkärän toukkia (lajeista etenkin 
Prosimulium macropyga, P. ursinum ja Metacnephia bilinea-
ta) voi esiintyä runsaina tunturialueen vesiputousym-
päristöissä. 

Vesiputousten ja könkäiden kuvauksessa ja arvioin-
nissa on hyödynnetty soveltuvin osin Laineen (2017) 
kokoamia tietoja Suomen vesiputouksista.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Vesiputoukset 
ovat syntyneet virtavesiluontotyyppien yhteyteen. Nii-
tä esiintyy virtavesiluontotyypeistä erityisesti tunturi-
alueen latvapurojen, pikkujokien ja jokien yhteydessä. 
Vesiputoukset kytkeytyvät myös kiinteästi kallioiden 
luontotyyppeihin ja luontotyyppiyhdistelmiin.

© SYKE

Tunturialueen vesiputoukset
ja könkäät

Esiintyminen: Esiintyminen painottuu Enontekiön ja 
Utsjoen tuntureille, eteläisemmistä tuntureista erillise-
siintymänä on Pyhätunturin alue (Laine 2017).
Uhkatekijät: Ilmastonmuutos (Im 2), ilmansaasteiden 
kaukokulkeuma (Kh 1).
Romahtamisen kuvaus: Vesiputoukset katsotaan luon-
totyyppinä hävinneeksi, jos esiintymien hydrologia ja 
muut abioottiset ominaisuudet ovat muuttuneet ihmis-

toiminnan tai luonnollisten prosessien seurauksena 
esimerkiksi niin, että veden luontainen virtaus hiipuu 
merkittävästi, muuttuu kausittaiseksi tai loppuu koko-
naan. Luontotyyppi katsotaan hävinneeksi myös, jos 
esiintymille tyypillinen lajisto on esimerkiksi eroosio- 
ja virtausprosesseissa ja lämpöoloissa tapahtuneiden 
muutosten seurauksena oleellisesti vähentynyt tai kor-
vautunut esimerkiksi kallioluontotyypeille ominaisella 
lajistolla.
Arvioinnin perusteet: Tunturialueen vesiputoukset ja 
könkäät arvioitiin puutteellisesti tunnetuksi (DD) luon-
totyypiksi (B1 & B2, C1–C3, D1–D3).

Tunturivesiputousten määrä on pysynyt ennallaan 
tiettävästi satoja vuosia, eikä niiden oleteta vähenevän 
myöskään tulevan 50 vuoden aikana (A1–A3: LC). 

Tunturivesiputousten levinneisyysalue on suppea 
(50 000 km2) ja esiintymisruutuja tunnetaan vain 10. Tie-
dossa ei kuitenkaan ole sellaista uhkaa, joka aiheuttaisi 
luontotyypin jatkuvaa ja myös tulevaisuuteen ulottuvaa 
taantumista. Laajat paleolimnologiset tutkimukset, jossa 
oli mukana myös 11 Lapin tunturialueen järveä tai lam-
pea, ovat tosin osoittaneet, että näissä ultrakaruja oloja 
ilmentävissä vakaissa eliöyhteisöissä on jo noin sadan 
vuoden ajan ollut käynnissä nopea lajisto- ja ekosystee-
mimuutos (Smol ym. 2005; Rühland ym. 2015). Paikoitel-
len tällaiset arktisten järvien lämpenemiseen kytkeytyvät 
limnologiset muutokset ovat olleet viimeisen parinkym-
menen vuoden aikana hyvinkin nopeita (Roberts ym. 
2017). Ei kuitenkaan tiedetä, missä määrin nämä järviä 
koskevat kehityssuunnat pätevät vesiputouksiin ja niihin 
kytkeytyneisiin virtavesimuodostumiin. Luontotyyppi 
arvioitiin siten B1- ja B2-kriteerien osalta puutteellisesti 
tunnetuksi (DD). Esiintymispaikkojen määrän perusteel-
la luontotyyppi on säilyvä (B3: LC).

Abioottisen ja bioottisen laadun muutoksista on 
tietoa vain kolmesta vesiputouksiin liittyvästä virta-
vesimuodostumasta, joiden ekologinen tila on arvioitu 
erinomaiseksi. Arviointi ei niissäkään kuitenkaan edus-
ta itse vesiputouksia, ja liki olemattoman tutkimus- ja 
seurantatiedon takia luontotyypin abioottinen ja bioot-
tinen laatu arvioitiin puutteellisesti tunnetuksi (C1–C3, 
D1–D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin tunturijoet ja purot (3220).

V4.02

Havumetsävyöhykkeen virtavedet

V4.02.01 

Havumetsävyöhykkeen norot

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa DD A1–A3,  
C1–C3, D1–D3 –

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

Pohjois-Suomi DD A1–A3,  
C1–C3, D1–D3 –
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Sisävedet ja rannat

Luukki, Espoo. Kuva: Jari Ilmonen

Luonnehdinta: Norolla tarkoitetaan vesilain 1 luvun 
3 §:n mukaisesti sellaista puroa pienempää vesiuomaa, 
jonka valuma-alue on alle 10 km2 ja jossa ei jatkuvasti vir-
taa vettä eikä kalankulku ole merkittävässä määrin mah-
dollista. Havumetsävyöhykkeen norot ovat säännöllises-
ti kausikuivia, pysyvästi maastossa havaittavan uoman 
muodostavia pienvirtavesiä. Niitä esiintyy useimmiten 
soiden ja pienten soistumien yhteydessä sekä rinteillä 
ja notkoissa. Norojen vesitalous voi muodostua keväis-
ten ja syksyisten ylivalumakausien ja sadantahuippujen 
lisäksi myös pohja-, orsi- tai suotovesien tihkumisesta 
maan pinnalle runsasvetisinä kausina. Joillain alueilla 
viimeksi mainittujen osuus voi olla merkittävä. Noroissa 
on usein vettä melko säännöllisesti keväällä ja syksyllä, 
mutta keskikesällä ne ovat tavallisesti kuivillaan. Vesi 
on valuma-alueen maaperän mukaan joko kirkasta tai 
humuksista. Pohjaeläimistö on niukkaa ja koostuu no-
peasti kehittyvistä ja tehokkaasti levittäytyvistä tai mu-
nana talvehtivista lajeista, kuten eräät koskikorentolajit 
(esim. jokapaikankorri Nemoura cinerea) ja vesiperhoslajit 
(esim. vähä- ja puroleppisirvikäs Micropterna lateralis ja 
M. sequax).

Havumetsävyöhykkeen noroihin sisältyy korpi-, 
luhta-, lähteikkö- ja virtavesikasvillisuuden mosaiik-
kia sekä piilouomia, ja niiden lajistollinen monimuo-
toisuus voikin olla paikoin suuri. Uomissa esiintyy 
muun muassa rantasuikerosammalta (Sciurohypnum 
plumosum), purosuikerosammalta (Brachythecium rivu-
lare), sirppiluhtasammalta (Calliergonella lindbergii) ja 
pikkukorvasammalta (Jungermannia pumila). Epäsään-
nöllisesti tai vain lyhyeksi aikaa (1–2  kk) kuivuvissa 

uomissa menestyvät myös muutamat vesisammallajit, 
kuten iso- ja virtanäkinsammal (Fontinalis antipyretica ja 
F. dalecarlica) ja purokinnassammal (Scapania undulata). 
Kosteissa painanteissa esiintyy monipuolinen sammal-
lajisto, johon kuuluvat muun muassa hetealvesammal 
(Chiloscyphus polyanthos), herttalovisammal (Obtusifolium 
obtusum), soukkalehväsammal (Mnium hornum), kuppi-
lapasammal (Pellia neesiana), purolähdesammal (Philo-
notis fontana), isokastesammal (Plagiochila asplenioides), 
korpilehväsammal (Plagiomnium ellipticum) sekä harvi-
naisina muun muassa siloruutusammal (Conocephalum 
conicum) ja korpihohtosammal (Herzogiella turfacea).

Savialueilla noroja esiintyy enimmäkseen rinteillä ja 
jokilaaksoissa, missä pohja-, orsi- tai suotovesiä tihkuu 
runsasvetisinä kausina maan pinnalle savikerrostu-
mien päältä tai välistä, mutta niiden eliölajisto tunne-
taan huonosti. Savimaan norojen ympäristöt ovat usein 
reheviä, lehtomaisia painanteita.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta, mutta tyypin 
laajalla levinneisyysalueella esiintynee lajistollista vaih-
telua muun muassa ilmastollisista ja lajien levinneisyy-
teen liittyvistä syistä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Norot laskevat 
muihin vesistöihin tai imeytyvät maaperään. Rajanveto 
noron ja latvapuron välillä voi olla vaikeaa.

! !

!

!

! !

! !
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g Esiintyminen: Havumetsävyöhykkeen 
norot ovat yleisiä koko Suomessa Met-
sä-Lappiin asti ja niitä voi esiintyä myös 
Tunturi-Lapin havumetsäisillä alueilla 
esimerkiksi jokilaaksoissa. Noroja esiin-
tyy myös Etelä-Suomen alavilla savialu-
eilla.
Uhkatekijät: Ojitukset (Oj 3), metsien 
uudistamistoimet (M 2), metsätalouden 

ravinne- ja kiintoainekuormitus (Vre 1), rakentaminen, 
esimerkiksi metsätiet (R 1), ilmastonmuutos (Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä vedenpur-
kautumisen kausiluonteisuudesta riippuvainen lajisto 
on pääosin hävinnyt tai määrällisesti voimakkaasti vä-
hentynyt ja korvautunut kuivempien luontotyyppien 
lajistolla (kuivuusjaksojen yleistyminen ja pitkittymi-
nen, kuivempi ilmasto). Luontotyyppi katsotaan romah-
taneeksi myös, mikäli veden virtaus on vakiintunut ja 
voimistunut siinä määrin, että norot ovat muuntuneet 
pääosin latvapuroiksi (sadannan ja valunnan voimistu-
minen, kosteampi ilmasto).
Arvioinnin perusteet: Havumetsävyöhykkeen norot 
arvioitiin koko maassa ja osa-alueilla puutteellisesti 
tunnetuiksi (DD) luontotyypin määrän ja laadun muu-
toksiin liittyvän tiedon puutteen vuoksi (A1–A3, C1–C3, 
D1–D3).

Havumetsävyöhykkeen noroista ei ole olemassa luo-
tettavaa kartta- tai muuta määrällistä aineistoa. Norois-
ta ei myöskään ole seurantatietoa, jotta niiden laatua 
voitaisiin arvioida. Luontotyyppi arvioitiin siten sekä 
määrän että abioottisen ja bioottisen laadun muutosten 
osalta puutteellisesti tunnetuksi (A1–A3, C1–C3, D1–
D3: DD). Levinneisyys- ja esiintymisalueen koon sekä 
esiintymispaikkojen määrän perusteella luontotyyppi 
on säilyvä (B1–B3: LC).
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Havumetsävyöhykkeen norot ovat kärsineet metsä-
koneiden ajourista, metsä- ja viljelysmaan muokkauk-
sista sekä erityisesti 1960- ja 1970-lukujen ojituksen 
huippuvuosina tehdyistä suo- ja metsäojituksista. Vai-
kutuksen mittakaavaa ei tarkkaan tunneta, koska no-
roja ja vastaavia pienvesikohteita ei ole systemaattisesti 
kartoitettu eikä käsitelty omina luontotyyppeinään. 
Huomattava osa luonnontilaisista noroista on toden-
näköisesti ojitustoiminnan yhteydessä tuhoutunut tai 
menettänyt ainakin osittain luonnontilaisia arvojaan, 
sillä pienvesikartoituksissa niitä on löydetty tai kuvat-
tu hyvin vähän. Norojen huomioimisen tärkeyttä esi-
merkiksi luonnonvarojen käytössä on pyritty tuomaan 
esiin niiden lakisääteisen suojelun tasoa nostamalla 
(Metsälaki 1093/1996, Vesilaki 587/2011). Norot sisälty-
vät metsälain 10 §:n turvaamiin erityisen arvokkaisiin 
elinympäristöihin. Käytännössä niiden tunnistaminen 
voi kuitenkin olla haasteellista. Tästä syystä noroja voi 
edelleen tuhoutua tai niiden laatu heiketä metsätalous- 
toimenpiteiden yhteydessä. Talousmetsien luontolaa-
dun seurannan yhteydessä on todettu, että puutteita on 
eniten siinä, kuinka purojen ja norojen lähiympäristöt 
on otettu huomioon (Suomen metsäkeskus 2018a; 2018b).

Savialueet ovat olleet viljelyksessä jo pitkään, minkä 
vuoksi savimaan norojen tila on heikentynyt todennäköi-
sesti jo ennen 1950-lukua. Luontotyypin tarkempi mää-
rittely on vaikeaa, koska norojen lajistoa ja monimuotoi-
suuden kannalta tärkeitä ominaispiirteitä ei ole tutkittu ja 
kartoitettu riittävästi. Norojen tilaa ja muutoksia voidaan 
kuitenkin arvioida yleisellä tasolla tarkastelemalla oji-
tuksen ja muun maanmuokkauksen vaikutuksia muihin 
pieniin virtavesiin. Luontotyypin tilanne on Pohjois-Suo-
messa parempi kuin Etelä-Suomessa.
Luokkamuutoksen syyt: Pohjois-Suomessa menetel-
män muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Luontotyypin esiintymiä 
oletetaan edelleen tuhoutuvan muun muassa metsäta-
loustoimien yhteydessä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyvä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön purot ja 
norot. Muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevat luonnon-
tilaiset norot ovat vesilain mukaan säilytettäviä.
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin harjualueiden pienvedet.

V4.02.02 

Havumetsävyöhykkeen latvapurot

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa NT C3 –
Etelä-Suomi VU C3 –
Pohjois-Suomi LC –

Luonnehdinta: Havumetsävyöhykkeen latvapurot ovat 
ensimmäisen uomahierarkiatason puroja eli puroja, joi-
hin ei laske sivu-uomia. Kaksi latvapuroa muodostaa 
yhtyessään uomaluokittelun toisen hierarkiatason eli 
puron tai pikkujoen. Latvapurojen humuksisuuteen liit-
tyvää biologista vaihtelua ei tunneta riittävästi, joten 
niistä ei eroteta erillisiä turve- ja kangasmaan tyyppejä. 
Tässä arvioinnissa luontotyyppiin on sisällytetty edel-

lisen arvioinnin luontotyypit havumetsävyöhykkeen 
kangasmaiden latvapurot ja havumetsävyöhykkeen 
turvemaiden latvapurot.

Latvapuroille on ominaista suuri vuotuinen virtaa-
man ja lämpötilan vaihtelu, ja poikkeuksellisen kuivina 
ajanjaksoina ne ovat alttiita kuivumiselle. Latvapurot 
ovat vaihtelevassa määrin pohjavesivaikutteisia, ja nii-
hin sisältyy runsaasti alueellista ja paikallista vaihte-
lua virtaaman tasaisuuden, erilaisten virtaustyyppien 
(kosket, suvannot) yleisyyden sekä veden ravinteisuu-
den ja pH:n suhteen. Vedenlaatumuuttujista etenkin 
pH:n vaihtelu aiheuttaa suurta vaihtelua pohjaeläin- ja 
sammalyhteisöissä luontotyypin sisällä, sillä luokkaan 
kuuluu sekä luontaisesti happamia että neutraaleja tai 
lievästi emäksisiä puroja emäksisten kivilajien esiinty-
misalueella.

Luonnontilaisille latvapuroille on havumetsävyö-
hykkeellä leimallista suuri uomaan kaatuneen tai sin-
ne kulkeutuneen puuaineksen määrä. Puuaineksella 
tarkoitetaan läpimitaltaan tyypillisesti yli 5–10 cm:n 
mittaisia puunrunkoja oksistoineen. Puuaines tehos-
taa uoman ravinteiden, kiintoaineksen ja orgaanisen 
aineksen pidätyskapasiteettia, suojaa eliöitä tulvien ja 
jäätymisen aiheuttamilta fysikaalisilta häiriöiltä, tar-
joaa ruokailu-, suoja- ja lisääntymispaikkoja kaloille ja 
selkärangattomille sekä lisää huomattavasti pinta-alaa 
ekosysteemin toiminnalle tärkeiden päällyskasvustojen 
(mikrobeista, levistä, sienistä ja alkueläimistä koostu-
va ns. biofilmi) muodostumiselle. Luontotyypin kos-
kiosuuksia luonnehtii usein runsas sammalpeite, joka 
pidättää hienojakoista orgaanista ainesta ja tarjoaa suo-
jaa pohjaeläimille. Havumetsävyöhykkeen latvapurojen 
rantametsä on yleensä sankkaa, usein korpimaista tai 
kapea-alaisesti rehevämpää, jopa lehtomaista.

Pohjaeläimistössä vallitsevia pohjaeläinryhmiä ovat 
pilkkojat ja kerääjät, sen sijaan pedot ja levälaidunta-
jat ovat harvalukuisempia. Latvapurot voivat kuivua 
poikkeuksellisen kuivina vuosina, minkä vuoksi niiden 
pohjaeläimistössä esiintyy kuivumista kestäviä sekä 
tehokkaasti leviäviä lajeja ja lajikoostumus on melko 
epävakaa. Kalastoltaan latvapurot ovat niukkalajisia, 
mutta paikallisten purotaimenkantojen (Salmo trutta 
m. fario) tai kymmenpiikin (Pungitius pungitius) ja törön 
(Gobio gobio) kannalta ne voivat olla merkittäviä lisään-
tymisalueita.

Latvapurojen koskikivikoissa tyypillisiä sammalia 
ovat etelässä muun muassa näkinsammalet (Fontinalis 
spp.) ja purokinnassammal (Scapania undulata), pohjoi-
sessa sekä lähdevaikutteisissa latvapuroissa myös muun 
muassa lettohiirensammal (Ptychostomum pseudotriquet-
rum), purolähdesammal (Philonotis fontana) ja hetevarsta-
sammal (Pohlia wahlenbergii). Kalkkialueiden latvapuro-
jen koskikivikoissa esiintyy myös sirppi- ja kalkkihuur-
resammalta (Palustriella falcata ja P. commutata).
Maantieteellinen vaihtelu: Maantieteellistä vaihtelua 
esiintyy sekä etelä-pohjoissuunnassa että itä-länsisuun-
nassa niin ilmastollisten kuin myös alueellisesti maa- 
ja kallioperätekijöiden heijastuessa vesikemiaan (esim. 
kalkkivaikutus).

Kytäjä, Hyvinkää. Kuva: Seppo Tuominen  
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Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Latvapurot 
laskevat muihin vesistöihin ja vaihettuvat vähitellen 
suuremmiksi puro- ja jokiluontotyypeiksi. Kangasmai-
den latvapurot ovat pohjavesialueiden liepeillä pohjave-
sivaikutteisia, jolloin rajanveto lähteiköihin on liukuva. 
Latvapuro voi olla yläosiltaan myös ajoittain kuivuva, 
ja rajanveto noroihin on tällöin liukuva.
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g Esiintyminen: Havumetsävyöhykkeen 
latvapurot ovat yleisiä koko Suomessa 
Metsä-Lappiin asti, ja niitä voi esiintyä 
harvinaisena myös Tunturi-Lapin havu-
metsäisillä alueilla esimerkiksi jokilaak-
soissa. 
Uhanalaistumisen syyt: Ojitukset (Oj 3), 
metsien uudistamistoimet (M 2), metsä- ja 
maatalouden, paikoin myös turvetuotan-

non rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 2), rakenta-
minen, esimerkiksi metsätiet (R 1), uomien perkaukset 
ja oikaisut (Vra 1), kemialliset haittavaikutukset (alu-
namaat) (Kh 1).
Uhkatekijät: Ojitukset (Oj 3), metsien uudistamistoimet 
(M 2), metsä- ja maatalouden, paikoin myös turvetuo-
tannon rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 2), raken-
taminen, esimerkiksi metsätiet (R 1), uomien perkauk-
set ja oikaisut (Vra 1), kaivostoiminta (Ks 1), kemialliset 
haittavaikutukset (alunamaat) (Kh 1), Ilmastonmuutos 
(Im 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominainen pienelinympäristöjen monimuotoisuus ja 
mosaiikkimainen vaihtelu on merkittävästi vähenty-
nyt muun muassa liettyneisyyden, rehevöitymisen sekä 
hydrologiassa ja uoman morfologiassa tapahtuneiden 
muutosten seurauksena. Muutokset hydrologiassa voi-
vat aiheuttaa luontotyypin vaihettumisen noroiksi. 
Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi myös, jos tyy-
pille ominainen lajisto on määrällisesti voimakkaasti 
vähentynyt ja korvautunut esimerkiksi rehevöitymistä 
ja entistä pidempiä ja yleisempiä kuivuusjaksoja sietä-
vällä lajistolla.
Arvioinnin perusteet: Havumetsävyöhykkeen latva-
purot arvioitiin koko maassa silmälläpidettäviksi (NT) 
ja Etelä-Suomessa vaarantuneiksi (VU) pitkällä aika-
välillä tapahtuneiden abioottisten laatumuutosten pe-
rusteella (C3). Pohjois-Suomessa latvapurot arvioitiin 
säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, C3). 

Havumetsävyöhykkeen latvapurojen määrän ei kat-
sota muuttuneen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuo-
den ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä millään tar-
kastelualueella (A1–A3: LC), eivätkä ne ole harvinaisia 
(B1–B3: LC). Vaikka puroja on suoristettu ojituksien yh-
teydessä, tulkittiin muutos tässä arvioinnissa pääosin 
laadulliseksi eikä määrälliseksi muutokseksi.

Latvapurojen laatumuutoksista ei ole seuranta-ai-
neistoja, joten luontotyyppi katsottiin koko maassa 
ja osa-alueilla puutteellisesti tunnetuksi menneen 50 
vuoden ja tulevaisuuden abioottisen laadun (C1 & C2a: 
DD) sekä bioottisten laatumuutosten osalta (D1–D3: 
DD). Laatua pystyttiin arvioimaan tarkemmin ainoas-
taan pitkän aikavälin abioottisten muutosten eli C3-kri-
teerin perusteella. Arvioinnissa tukeuduttiin pääosin 

edellisen uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä toteute-
tun otosalueselvityksen tuloksiin luonnontilaisista tai 
luonnontilaisen kaltaisena säilyneistä latvapuroista (Il-
monen 2007a; Ilmonen ym. 2008) sekä asiantuntija-arvi-
oon. Purojen tilassa ei arvioitu tapahtuneen niin merkit-
täviä muutoksia edellisen arviointikerran jälkeen, että 
otostarkastelua olisi ollut tarpeen toistaa. Otosalueiden 
karttatarkastelussa ei eroteltu havumetsävyöhykkeen 
ja savimaiden latvapuroja (ks. tarkemmin Ilmonen ym. 
2008). Laatuarvioinnissa verrattiin luonnontilaisena 
tai luonnontilaisen kaltaisena säilyneiden latvapurojen 
osuutta esiteollisen ajan tilanteeseen, jolloin uomien 
ja valuma-alueiden arvioitiin olleen luonnontilaisia 
tai luonnontilaisen kaltaisia. Romahdusarvona laatu-
muutoksen laskennassa käytettiin luonnontilaisten tai 
luonnontilaisen kaltaisten latvapurojen puuttumista 
kokonaan (0 %), jolloin muutoksen suhteelliseksi va-
kavuudeksi saatiin latvapurojen yhteistarkastelun pe-
rusteella Etelä-Suomessa 76 %, Pohjois-Suomessa 40 % 
ja koko maassa 67 %. Tarkastelutavan katsottiin kuiten-
kin liioittelevan havumetsävyöhykkeen latvapuroilla 
laatumuutoksen suhteellista vakavuutta, koska luon-
totyyppiä ei voida pitää vielä täysin romahtaneena, 
vaikka sen kaikki esiintymät olisivat jossain määrin 
muuttuneet eikä niitä voisi enää kutsua luonnontilai-
sen kaltaisiksi. Tästä syystä pitkän aikavälin abioottisen 
laatumuutoksen suhteelliseksi vakavuudeksi tarkennet-
tiin asiantuntija-arviona Etelä-Suomessa 50–70 % (C3: 
VU), Pohjois-Suomessa alle 40 % (C3: LC) ja koko maassa 
40–50 % (C3: NT).

Metsätalouden toimenpiteet ovat aiheuttaneet puroi-
hin niin rakenteellisia, hydrologisia kuin kemiallisiakin 
muutoksia. Metsien ja soiden ojitukset ovat muuttaneet 
latvapuroja ja niiden valuma-alueita laajasti. Näiden 
toimenpiteiden myötä purouomien rakenne on yksi-
puolistunut ja niiden hydrologia on muuttunut. Veden 
luontainen pidättyminen valuma-alueilla on heikenty-
nyt metsänhakkuiden takia, mikä puolestaan voimis-
taa virtaaman vaihtelua. Virtaaman kasvu on lisännyt 
ravinteiden, humuksen, kiintoaineksen ja metallien 
huuhtoutumista (Karjalainen ym. 2015; Aroviita ym. 
2016). Purojen liettyminen ja hiekoittuminen muuttaa 
voimakkaasti niiden eliöstöä, sillä se vähentää muun 
muassa vesisammalten runsautta ja pohjaeläimistön 
monimuotoisuutta (Aroviita ym. 2016; Turunen ym. 
2016). Hakkuita seuraavat varjostuksen väheneminen 
ja veden lämpötilan nousu vaikuttavat pohjalevästöön 
(Holopainen ja Huttunen 1998). Latvapuroihin vaikuttaa 
myös turvetuontanto, jonka vaikutukset kohdistuvat 
muun muassa valunnan rytmiikkaan ja veden laatuun. 
Turvetuotannon suurimpana haittana vesistöille pide-
tään kuitenkin kiintoainekuormitusta, joka aiheuttaa 
pohjien liettymistä. Kaivosten alapuolisissa vesistöissä 
voi paikallisesti esiintyä myös metalli- ja sulfaattikuor-
mitusta.

Ilmastonmuutoksen myötä sääolosuhteet äärevöi-
tyvät aiheuttaen kuivuusjaksojen yleistymistä. Hydro-
logiset muutokset, kuten talvisateiden lisääntyminen, 
ylivirtaamien äärevöityminen ja roudattoman kauden 
pidentyminen, lisäävät vesistöihin kulkeutuvan orgaa-
nisen aineksen, kiintoaineksen ja ravinteiden määriä.
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Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Maankäytön, etenkin oji-
tusten, oletetaan heikentävän luontotyypin laatua.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin pikkujoet ja purot (3260). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
purot ja norot. 
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin harjualueiden pienvedet.

V4.02.03 

Savimaiden latvapurot

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa EN C3 –
Etelä-Suomi EN C3 –
Pohjois-Suomi

Simpanlähteenoja, Somero. Kuva: Antti Lammi

Luonnehdinta: Savimaiden latvapurot ovat savialueilla 
esiintyviä ensimmäisen uomahierarkiatason puroja, joi-
hin ei laske sivu-uomia. Niillä voi esiintyä savisameut-
ta, mutta jos valumavedet tulevat soilta tai kallioisesta 
maastosta, voimistuu savisameus vasta alempana uo-
mahierarkiassa. Valuma-alueen vedenpidätyskyky on 
yleensä heikko, joten voimakkaat vuotuiset virtaama-
vaihtelut sekä alttius tulvimiselle ja kuivumiselle ovat 
savimaan latvapuroille ominaisia. Savisameiden puro-
jen pohjaeläin- ja sammallajisto tunnetaan hyvin huo-
nosti. Levälaiduntajien ja suodattajien osuus pohjaeläi-
mistössä on todennäköisesti vähäinen veden sameuden 
ja suuren kiintoainespitoisuuden vuoksi, ja merkittävin 

ryhmä ovat pilkkojat. Savisuus ja rantojen voimakas 
eroosio rajoittavat sammalten kasvumahdollisuuksia, 
mutta koskipaikkojen kivikoissa esiintyy kuitenkin jos-
sain määrin sammalia. Savisuuden vaikutus sekä veden 
laatuun että uoman dynamiikkaan on niin selvä, että 
tyyppi erotetaan muista havumetsävyöhykkeen latva-
puroista, vaikka se tunnetaankin huonosti.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Savimaiden 
latvapurot laskevat muihin vesistöihin. Latvapuro voi 
olla yläosiltaan ajoittain kausikuiva, mistä syystä rajan-
veto noroihin on liukuva.

! !
!

Esiintyminen: Savimaiden latvapuroja 
esiintyy Lounais-Suomessa alavilla savi-
alueilla.
Uhanalaistumisen syyt: Maa- ja metsä-
talouden sekä asutuksen rehevöittävä ja 
liettävä kuormitus (Vre 3), ojitukset (Oj 2), 
metsien uudistamistoimet (M 2), rakenta-
minen (R 1), peltoviljelyn haitta-aineet (Kh 
1), uomien perkaukset ja oikaisut (Vra 1).

Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden sekä asutuksen 
rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 2), ojitukset (Oj 
2), vieraslajit (L 2), rakentaminen (R 1), metsien uudista-
mistoimet (M 1), vesirakentaminen (Vra 1), kemialliset 
haittavaikutukset (Kh 1), ilmastonmuutos (Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominainen pienelinympäristöjen monimuotoisuus ja 
mosaiikkimainen vaihtelu on merkittävästi vähenty-
nyt muun muassa liettyneisyyden, rehevöitymisen sekä 
hydrologiassa ja uoman morfologiassa tapahtuneiden 
muutosten seurauksena. Muutokset hydrologiassa voi-
vat aiheuttaa luontotyypin vaihettumisen noroiksi. 
Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi myös, jos tyy-
pille ominainen lajisto on määrällisesti voimakkaasti 
vähentynyt ja korvautunut esimerkiksi rehevöitymistä 
ja entistä pidempiä ja yleisempiä kuivuusjaksoja sietä-
vällä lajistolla.
Arvioinnin perusteet: Savimaiden latvapurot arvioi-
tiin erittäin uhanalaisiksi (EN) pitkällä aikavälillä ta-
pahtuneiden abioottisten laatumuutosten perusteella 
(C3). 

Savimaiden latvapurojen määrän ei katsota muuttu-
neen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjaksol-
la tai pidemmällä aikavälillä (A1–A3: LC), eivätkä ne ole 
harvinaisia (B1–B3: LC). 

Luontotyypin laatumuutoksista ei ole seuranta-ai-
neistoja, joten se katsottiin koko maassa ja osa-alueilla 
puutteellisesti tunnetuksi menneen 50 vuoden ja tu-
levaisuuden abioottisen laadun (C1 & C2a: DD) sekä 
bioottisten laatumuutosten osalta (D1–D3: DD). Laatua 
pystyttiin arvioimaan tarkemmin ainoastaan pitkän 
aikavälin abioottisten muutosten eli C3-kriteerin pe-
rusteella. Arvioinnissa tukeuduttiin pääosin edellisen 
uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä toteutetun otos-
alueselvityksen tuloksiin luonnontilaisista tai luon-
nontilaisen kaltaisena säilyneistä latvapuroista (Ilmo-
nen 2007a; Ilmonen ym. 2008) sekä asiantuntija-arvi-
oon. Purojen tilassa ei arvioitu tapahtuneen niin mer-
kittäviä muutoksia edellisen arviointikerran jälkeen, 
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että tarkastelua olisi ollut tarpeen toistaa. Otosalueiden 
karttatarkastelussa ei eroteltu havumetsävyöhykkeen 
ja savimaiden latvapuroja (ks. tarkemmin Ilmonen ym. 
2008). Laatutarkastelussa verrattiin luonnontilaisena 
tai luonnontilaisen kaltaisena säilyneiden latvapurojen 
osuutta esiteollisen ajan tilanteeseen, jolloin uomien 
ja valuma-alueiden arvioitiin olleen luonnontilaisen 
kaltaisia. Romahdusarvona laatumuutoksen lasken-
nassa käytettiin luonnontilaisten tai luonnontilaisen 
kaltaisten latvapurojen puuttumista kokonaan (0 %), 
jolloin molempien latvapurotyyppien muutoksen suh-
teelliseksi vakavuudeksi saatiin Etelä-Suomessa 76 %, 
mikä vastaa uhanalaisuusluokkaa erittäin uhanalai-
nen (C3: EN).

Viljelyalueilla sijaitsevia savimaiden latvapuroja on 
oikaistu ja perattu pelto-ojiksi. Perkaukset ovat suu-
rentaneet luontotyypille ominaisten virtaaman vaihte-
luiden voimakkuutta entisestään, mikä puolestaan on 
lisännyt veden ravinne- ja kiintoainepitoisuuksia sekä 
sameutta. Ilmastonmuutoksen seurauksena lumettomat 
talvet ja talvisateet lisääntyvät ja siten ravinteiden huuh-
toutumisen riski edelleen kasvaa.
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Maankäytön aiheuttaman 
rehevöitymiskehityksen arvioidaan edelleen jatkuvan. Il-
mastonmuutos lisää ravinteiden huuhtoutumisen riskiä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin pikkujoet ja purot (3260). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
purot ja norot. 

V4.02.04 

Havumetsävyöhykkeen purot ja 
pikkujoet

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa VU C3 –
Etelä-Suomi EN C3 –
Pohjois-Suomi NT C3 –

Luonnehdinta: Havumetsävyöhykkeen puroihin ja 
pikkujokiin luetaan vesilain määritelmää mukaillen 
pysyvän vedenjuoksun omaavat virtavedet, joiden va-
luma-alue on alle 100  km2, pois lukien ensimmäisen 
uomahierarkiatason latvapurot. Purot ja pikkujoet ovat 
yleisiä koko havumetsävyöhykkeellä, ja ne ovat suu-
rempien jokien latva- tai sivuvesistöjä. Tässä arvioitu 
luontotyyppi sisältää edellisessä arvioinnissa erikseen 
arvioidut havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot, 
havumetsävyöhykkeen turvemaiden purot ja pienet ha-
vumetsävyöhykkeen joet.

Vedenlaatumuuttujista etenkin pH:n vaihtelu aiheut-
taa suurta vaihtelua luontotyypin pohjaeläin- ja sammal- 
yhteisöissä, sillä luokkaan kuuluu maa- ja kallioperä-
olosuhteiden mukaan niin happamia, neutraaleja kuin 
emäksisiäkin puroja. Turvemaiden purot ja pikkujoet 
ovat keskimäärin kangasmaiden puroja happamam-
pia. Luontainen virtaamavaihtelu on suurta varsinkin 
alueilla, joilla virtaamaa tasaavia järviä tai lampia ja 
soita on niukasti. Luonnontilaisten turvemaiden pu-
rojen vuotuinen virtaaman ja lämpötilan vaihtelu on 

pienempää kuin kangasmaiden puroissa valuma-alueen 
suuremman pidätyskyvyn vuoksi. Humuksisuus vaih-
telee suovaltaisten alueiden tummavetisistä hiekka- ja 
soramaiden kirkasvetisiin, usein pohjavesivaikutteisiin 
puroihin ja pikkujokiin. Luontotyyppiin sisältyy run-
saasti alueellista ja paikallista vaihtelua myös uoman 
rakenteellisten muuttujien suhteen (kaltevuus, mutkai-
suus). Pohjavesialueilla tai niiden vaikutusalueella on 
myös pohjavesivaikutteisia puroja ja pikkujokien ylä-
osia, joilla ainakin osalla uomaa pohjavesivaikutteisuus 
on havaittavissa.

Luonnontilaisten purojen ja pikkujokien koskiosuuk-
sia luonnehtii usein runsas karkean puuaineksen määrä 
sekä sammalpeite, joka pidättää hienojakoista orgaa-
nista ainesta ja tarjoaa suojaa pohjaeläimille. Kangas-
maiden purojen rantametsä on yleensä sankkaa, usein 
korpimaista tai kapea-alaisesti rehevää, jopa lehtomais-
ta. Paikoin tulviminen voi ylläpitää pienialaisia tulva-
metsä- tai tulvaniittylaikkuja. Rantavyöhyke on yleensä 
melko kapea ja suistot pienialaisia.

Pohjaeläinlajisto vaihtelee melko runsaasti tyypin 
sisällä vedenlaadun mukaan ja vaihettuu toisaalta 
hitaasti etelästä pohjoiseen. Tyypillisiä pohjaeläinla-
jeja ovat muutamien päivänkorentojen (esim. piiki-
kässurviainen Baetis rhodani), koskikorentojen (esim. 
jokapaikankorri Nemoura cinerea) ja vesiperhoslajien 
(esim. virtalouhekas Rhyacophila nubila, isolipporysä-
käs Plectrocnemia conspersa) toukat. Tummavetisissä 
pikkujoissa kariketta pilkkovat ja kirkkaissa vesissä 
pintaleviä laiduntavat pohjaeläimet ovat runsaimpia. 
Paikallisesti matala pH rajoittaa joidenkin eläinryh-
mien esiintymistä happamissa puroissa ja pikkujoissa 
(esim. monet päivänkorentolajit, nilviäiset, äyriäiset, 
lohikalat). Luusuoissa vallitsevat tyypilliset, ravin-
tonsa vedestä suodattavat pohjaeläinlajit. Koskissa 
vedenalaiset (esim. iso- ja virtanäkinsammal, Fonti-
nalis antipyretica ja F. dalecarlica, koukkupurosammal 
Hygrohypnum ochraceum, purokinnassammal Scapania 
undulata) ja kivillä esiintyvät (esim. puropaasisammal 
Schistidium rivulare, koskisiipisammal Fissidens pusil-
lus, lettohiirensammal Ptychostomum pseudotriquetrum) 
sammalkasvustot ovat yleensä runsaita. Kalkkialuei-
den purojen koskikivikoissa esiintyy myös sirppi- ja 
kalkkihuurresammalta (Palustriella falcata ja P. commu-
tata). Purot ja pikkujoet voivat olla puro- tai järvitaime-
nen (Salmo trutta), pikkunahkiaisen (Lampetra planeri), 
mateen (Lota lota), ahvenen (Perca fluviatilis), säyneen 
(Leuciscus idus), kivennuoliaisen (Barbatula barbatula), 
seipin (Leuciscus leuciscus) tai piikkikalojen esiintymis- 
ja lisääntymisalueita. Nisäkkäistä saukko (Lutra lutra) 
viihtyy pikkujoilla. Linnuista koskipaikoille luonteen-
omainen on koskikara (Cinclus cinclus).
Maantieteellinen vaihtelu: Lajistossa esiintyy maan-
tieteellistä vaihtelua sekä etelä-pohjoissuunnassa että 
itä-länsisuunnassa niin ilmastollisten kuin myös alu-
eellisten maa- ja kallioperään, korkeussuhteisiin ja jär-
visyyteen liittyvien tekijöiden vuoksi.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Purot ja pikku-
joet vaihettuvat yläjuoksulla latvapuroihin ja alajuok-
sulla jokiluontotyyppeihin. Puroja ja pikkujokia laskee 
myös lampiin, järviin ja jokisuistoihin.
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g Esiintyminen: Havumetsävyöhykkeen 
purot ovat yleisiä koko Suomessa Met-
sä-Lappiin asti, ja niitä voi esiintyä harvi-
naisena myös Tunturi-Lapin havumetsäi-
sillä alueilla, esimerkiksi jokilaaksoissa.
Uhanalaistumisen syyt: Ojitukset (Oj 3),  
maa- ja metsätalouden sekä turvetuotan-
non rehevöittävä ja liettävä kuormitus 
(Vre 2), metsien uudistamistoimet (M 2), 

vesirakentaminen, kuten uittoperkaukset (Vra 1), raken-
taminen, kuten metsätiet (R 1), kemialliset haittavaiku-
tukset (alunamaat) (Kh 1).
Uhkatekijät: Ojitukset (Oj 3), metsien uudistamistoimet 
(M 2), maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon kuor-
mitus (Vre 2), vesirakentaminen (Vra 1), rakentaminen, 
kuten metsätiet (R 1), kaivostoiminta (Ks 1), ilmaston-
muutos (Im 1), vieraslajit (L 1), kemialliset haittavaiku-
tukset (alunamaat) (Kh 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominainen pienelinympäristöjen monimuotoisuus ja 
mosaiikkimainen vaihtelu ovat merkittävästi vähenty-
neet esimerkiksi liettyneisyyden, rehevöitymisen sekä 
hydrologiassa ja uoman morfologiassa tapahtuneiden 
muutosten seurauksena. Luontotyyppi on romahtanut 
myös, mikäli tyypille ominainen lajisto on määrällisesti 
voimakkaasti vähentynyt ja korvautunut esimerkiksi 
rehevöitymistä ja liettymistä sietävällä lajistolla.
Arvioinnin perusteet: Havumetsävyöhykkeen pu-
rot ja pikkujoet arvioitiin koko maassa vaarantuneik-
si (VU), Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisiksi (EN) ja 
Pohjois-Suomessa silmälläpidettäviksi (NT) pitkällä 
aikavälillä tapahtuneiden abioottisten muutosten pe-
rusteella (C3). 

Havumetsävyöhykkeen purojen ja pikkujokien mää-
rän ei katsota millään tarkastelualueella muuttuneen 
tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjaksolla 
tai pidemmällä aikavälillä (A1–A3: LC), eivätkä ne ole 
harvinaisia (B1–B3: LC). Vaikka puroja on suoristettu 
ojituksien yhteydessä, tulkittiin muutos tässä arvoinissa 
pääosin laadulliseksi eikä määrälliseksi muutokseksi. 

Vain pienestä osasta lähinnä pikkujokien kokoluokan 
vesimuodostumia (valuma-alue 10–100 km2) on käytet-
tävissä laatumuutoksista kertovaa seuranta-aineistoa. 
Havumetsävyöhykkeen pikkujokien vedenlaatuaineis-
ton perusteella kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet 
laskussa 1980-luvun lopulta lähtien. Vedenlaatutietoja 
ei ole kuitenkaan riittävästi luontotyypin menneen ja 
tulevan 50 vuoden abioottisten laatumuutosten arvioi-
miseksi, joten havumetsävyöhykkeen purot ja pikkujoet 
katsottiin koko maassa ja osa-alueilla tältä osin puut-
teellisesti tunnetuiksi (C1 & C2b: DD). Luontotyypin 
laatua pystyttiin arvioimaan tarkemmin vain pitkän 
aikavälin abioottisten muutosten eli C3-kriteerin pe-
rusteella. Arvioinnissa tukeuduttiin pääosin edellisen 
uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä toteutetun otosalu-
eselvityksen tuloksiin luonnontilaisista tai luonnontilai-
sen kaltaisena säilyneistä latvapuroista (Ilmonen 2007a, 
Ilmonen ym. 2008) sekä asiantuntija-arvioon. Purojen 
tilassa ei arvioitu tapahtuneen niin merkittäviä muutok-
sia edellisen arviointikerran jälkeen, että tarkastelua oli-
si ollut tarpeen toistaa. Otosalueiden karttatarkastelussa 
ei eroteltu havumetsävyöhykkeen ja savimaiden latva-
puroja (ks. tarkemmin Ilmonen ym. 2008). Laatutarkas-
telussa verrattiin luonnontilaisena tai luonnontilaisen 
kaltaisena säilyneiden purojen osuutta esiteollisen ajan 
tilanteeseen, jolloin uomien ja valuma-alueiden arvioi-
tiin olleen luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. 
Romahdusarvona laatumuutoksen laskennassa käy-
tettiin luonnontilaisten tai luonnontilaisen kaltaisten 
purojen puuttumista kokonaan (0 %), jolloin muutoksen 
suhteelliseksi vakavuudeksi saatiin purojen yhteistar-
kastelun perusteella Etelä-Suomessa 94 %, Pohjois-Suo-
messa 57 % ja koko maassa 85 %. Yhteistarkastelun kat-
sottiin kuitenkin liioittelevan havumetsävyöhykkeen 
purojen ja pikkujokien laatumuutoksen suhteellista 
vakavuutta, koska luontotyyppiä ei voida pitää täysin 
romahtaneena, vaikka sen kaikki esiintymät olisivat jos-
sain määrin muuttuneet. Tästä syystä pitkän aikavälin 
abioottisen laatumuutoksen suhteelliseksi vakavuudek-
si tarkennettiin asiantuntija-arviona Etelä-Suomessa 
70–90 % (C3: EN), Pohjois-Suomessa 40–50 % (C3: NT) 
ja koko maassa 50–70 % (C3: VU).

Tiedot bioottisen laadun muutoksista eivät olleet 
riittäviä luontotyypin luotettavaan arviointiin koko 
maassa ja Etelä-Suomessa (D1–D3: DD). Myös Poh-
jois-Suomessa bioottisista laatumuutoksista oli niukasti 
tietoa (D1 & D2a: DD), mutta luontotyyppi katsottiin 
asiantuntija-arviona bioottisen laadun pitkän aikavälin 
muutosten osalta säilyväksi (D3: LC). Tulevaisuudes-
sa luontotyypin uhanalaisuuden arvioinnissa voidaan 
hyödyntää purojen ekologisen tilan luokitteluun sovel-
tuvia menetelmiä, joita kehitetään parhaillaan Freshabit 
LIFE IP -hankkeessa (Metsähallitus 2018).

Metsätalouden ja maatalouden ojitukset ja purojen 
suoristamiset ovat muuttaneet itse uomia ja niiden va-
luma-alueita sekä aiheuttaneet erilaisia hydrologisia ja 
uoman rakenteen muutoksia. Tällaisia ovat muun muas-
sa pohjamateriaalin yksipuolistuminen, puuaineksen 
väheneminen uomassa, virtaustyyppien yksipuolistu-
minen ja tulvien äärevöityminen. Jokiuomissa vastaavia 
vaikutuksia on ollut myös uittoperkauksilla. Virtaaman 

Myllypuro, Vihti. Kuva Jari Ilmonen
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kasvu johtaa kemiallisiin muutoksiin, kuten ravinnepi-
toisuuksien, kiintoaineksen, sameuden ja humuspitoi-
suuden lisääntymiseen. Yhdessä nämä muutokset hei-
kentävät purojen ja jokien eliöstön monimuotoisuutta 
(Aroviita ym. 2016).

Metsätalouden vaikutuksia selvittävässä tutkimuk-
sessa havaittiin muun muassa päällyslevien ja vesikas-
villisuuden tilan heikkenevän pienissä ja keskisuurissa 
joissa metsäojitusten osuuden, kokonaistyppipitoisuu-
den ja veden värin lisääntyessä (Rääpysjärvi ym. 2016). 
Puroissa vastaavien metsätaloustoimiin liittyvien vai-
kutusten esiintyminen on vaikeammin havaittavissa tai 
todennettavissa. Vaikutuksia on kuitenkin esimerkiksi 
koskielinympäristöjen määrän vähenemisen kautta.
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos, luokit-
telun muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Maankäytön, kuten oji-
tusten, aiheuttaman kuormituksen oletetaan edelleen 
heikentävän luontotyypin tilaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin pikkujoet ja purot (3260). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
purot ja norot.
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin harjualueiden pienvedet.

V4.02.05 

Savimaiden purot ja pikkujoet

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa CR C3 –
Etelä-Suomi CR C3 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Savimaan puroihin ja pikkujokiin 
luetaan vesilain määritelmää mukaillen pysyvän ve-
denjuoksun omaavat savimaiden virtavedet, joiden 
valuma-alue on alle 100  km2, pois lukien ensimmäi-
sen uomahierarkiatason latvapurot. Savimaan puro-
ja ja pikkujokia esiintyy erityisesti etelärannikolla ja 
Lounais-Suomessa savivaltaisilla alueilla Taasianjoen 
vesistöstä Kokemäenjoen vesistöön, ja niitä luonnehtii 
savisameus.

Savialueilla valuma-alueen vedenpidätyskyky on 
yleensä heikko, joten voimakkaat vuotuiset virtaama-
vaihtelut ja alttius tulvimiselle ovat savimaan puroille ja 
pikkujoille tyypillisiä. Pienten jokien sivu- ja latvapurot 
eivät välttämättä ole savisameita, mutta pääuomassa 
savisameus on huomattavaa. Savimaan joet ovat luon-
taisesti runsasravinteisia, ja veden sähkönjohtokyky on 
korkea. 

Savisameus haittaa perustuotantoa sekä suodatta-
mista ravinnonottotapana. Levälaiduntajien ja -suodat-
tajien osuus pohjaeläimistössä onkin vähäinen verrattu-
na turve- ja kangasmaiden virtavesiin. Merkittävin poh-
jaeläinryhmä on todennäköisesti pilkkojat. Myös sam-
malia on niukemmin, sillä savisuus ja rantojen voimakas 
eroosio rajoittavat sammalten kasvumahdollisuuksia. 
Koskipaikkojen kivikoissa esiintyy kuitenkin jossain 
määrin sammalia, joista saukonsammal (Leptodictyum 
riparium) on melko yleinen ja runsas. Kaloista taimen  

(Salmo trutta), pikkunahkiainen (Lampetra planeri),  
made (Lota lota), kivennuoliainen (Barbatula barbatula), 
törö (Gobio gobio), seipi (Leuciscus leuciscus) ja säyne  
(Leuciscus idus) suosivat usein tällaisia alueita.

Savimaalla uoma on eroosioherkkää ja mutkittelee 
yleensä voimakkaasti. Rantojen eroosio haittaa ranta-
kasvillisuuden kehittymistä. Luonnontilaisessa uomas-
sa on runsaasti sinne kaatunutta puuainesta, joka on 
lehtomaisten rantojen yleisyyden takia usein lehtipuu-
valtaista. Tulva-alueilla kasvillisuus on ravinteikkaan 
sedimentoituvan aineksen ansiosta rehevää. Suistot ei-
vät ole tämän kokoluokan joissa merkittäviä.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Purot ja pik-
kujoet sijaitsevat latvapurojen alajuoksulla ja laskevat 
suurempiin vesistöihin.

! !
!

Esiintyminen: Savimaiden puroja ja pik-
kujokia esiintyy etelärannikolla ja Lou-
nais-Suomessa alavilla savialueilla.
Uhanalaistumisen syyt: Maatalouden 
ja asutuksen aiheuttama rehevöittävä ja 
liettävä kuormitus (Vre 3), vesirakenta-
minen (Vra 2), ojitukset (Oj 2), metsien 
uudistamistoimet (M 2), rakentaminen 
(R 1), torjunta-aineet ja muut kemialliset 

haittavaikutukset (Kh 1).
Uhkatekijät: Maatalouden ja asutuksen aiheuttama 
kuormitus (Vre 3), vesirakentaminen (Vra 2), ojitukset 
(Oj 2), ilmastonmuutos (Im 2), vieraslajit (L 2), raken-
taminen (R 1), torjunta-aineet ja muut kemialliset hait-
tavaikutukset (Kh 1), metsien uudistamistoimet (M 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominainen pienelinympäristöjen monimuotoisuus ja 
mosaiikkimainen vaihtelu on merkittävästi vähentynyt 
esimerkiksi liettyneisyyden, rehevöitymisen sekä hydro-
logiassa ja uoman morfologiassa tapahtuneiden muutos-
ten seurauksena. Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi 
myös, jos tyypille ominainen lajisto on määrällisesti voi-
makkaasti vähentynyt ja korvautunut esimerkiksi rehe-
vöitymistä ja liettymistä sietävällä lajistolla.

Lehtioja, Somero. Kuva: Antti Lammi
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Arvioinnin perusteet: Savimaiden purot ja pikkujoet 
arvioitiin äärimmäisen uhanalaisiksi (CR) pitkällä ai-
kavälillä tapahtuneiden abioottisten laatumuutosten 
vuoksi (C3).

Savimaiden purojen ja pikkujokien määrän ei arvioi-
da muuttuneen merkittävästi 50 vuoden ajanjaksolla tai 
pidemmällä aikavälillä, eikä niiden määrä todennäköi-
sesti tulevaisuudessa vähene (A1–A3: LC). 

Levinneisyys- ja esiintymäalueiden koko määritet-
tiin käyttäen vesienhoidon vesimuodostuma-aineistoa 
(Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat 2016) 
pienistä savimaiden joista olettaen, että puroja esiintyy 
samoilla alueilla. Tarkastelun mukaan luontotyypin le-
vinneisyys- ja esiintymisalueen koko sekä esiintymis-
paikkojen määrä ylittävät B-kriteerin raja-arvot, joten 
luontotyyppi on sen perusteella säilyvä (B1–B3: LC).

Luontotyypin laatumuutoksista kertovaa seuran-
ta-aineistoa on käytettävissä lähinnä pikkujokien 
kokoluokasta (valuma-alue 10–100 km2). Savimaiden 
pikkujokien vedenlaatuaineiston perusteella vesien 
kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet laskussa men-
neen 50 vuoden tarkastelujakson loppupuolella. Koko 
luontotyypin vedenlaadusta ei kuitenkaan ole riittä-
västi tietoja menneen ja tulevan 50 vuoden abioottisten 
laatumuutosten arvioimiseksi, joten savimaiden purot 
ja pikkujoet katsottiin tältä osin puutteellisesti tunne-
tuiksi (C1 & C2b: DD). Luontotyypin laatua pystyttiin 
arvioimaan tarkemmin vain pitkän aikavälin abioot-
tisten muutosten eli C3-kriteerin perusteella. Arvioin-
nissa tukeuduttiin pääosin edellisen uhanalaisuusar-
vioinnin yhteydessä toteutetun otosalueselvityksen 
tuloksiin luonnontilaisista tai luonnontilaisen kaltai-
sena säilyneistä latvapuroista (Ilmonen 2007a; Ilmonen 
ym. 2008) sekä asiantuntija-arvioon. Purojen tilassa 
ei arvioitu tapahtuneen niin merkittäviä muutoksia 
edellisen arviointikerran jälkeen, että tarkastelua olisi 
ollut tarpeen toistaa. Otosalueiden karttatarkastelussa 
ei eroteltu havumetsävyöhykkeen ja savimaiden latva-
puroja (ks. tarkemmin Ilmonen ym. 2008). Laatutarkas-
telussa verrattiin luonnontilaisena tai luonnontilaisen 
kaltaisena säilyneiden purojen osuutta esiteollisen ajan 
tilanteeseen, jolloin uomien ja valuma-alueiden arvi-
oitiin olleen luonnontilaisen kaltaisia. Romahdusarvo-
na laatumuutoksen laskennassa käytettiin luonnonti-
laisten tai luonnontilaisen kaltaisten purojen puuttu-
mista kokonaan (0  %). Kaikkien pienten virtavesien 
muutoksen suhteelliseksi vakavuudeksi saatiin Ete-
lä-Suomessa 94 %, mikä vastaa uhanalaisuusluokkaa 
äärimmäisen uhanalainen (C3: CR). Tämän arvioitiin 
kuvaavan hyvin myös savimaiden latvapurojen suh-
teellista muutosta. Levinneisyysalueen savivaltaiset 
maat ovat olleet pitkään maatalouskäytössä, ja puroja 
on laajamittaisesti oikaistu ja perattu viljelyalueiden 
maankuivatusta varten. Vesimuodostuma-aineistossa 
on ekologisen tilan luokittelun yhteydessä tuotettua 
tietoa pienestä määrästä luontotyypin esiintymiä. 
Otos on pieni suhteessa luontotyypin esiintymien ko-
konaismäärään ja painottuu luontotyypin suurimpiin 
esiintymiin. Kokonaisfosforipitoisuuksien perusteella 
saatu suhteellisen muutoksen vakavuus verrattuna esi-
teolliseen aikaan (> 90 %) tukee kuitenkin edellä esitet-

tyä CR-arviota. Savimaan pikkujoet ja purot sijaitsevat 
maatalousvaltaisilla alueilla, joten niihin kohdistuu 
runsaasti maatalouden ravinne- ja kiintoainekuormi-
tusta.

Tiedot bioottisen laadun muutoksista eivät olleet 
riittäviä luontotyypin luotettavaan arviointiin (D1–D3: 
DD). Tulevaisuudessa luontotyypin uhanalaisuuden 
arvioinnissa voidaan hyödyntää purojen ekologisen ti-
lan luokitteluun soveltuvia menetelmiä, joita kehitetään 
parhaillaan Freshabit LIFE IP -hankkeessa (Metsähal-
litus 2018).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Maankäytön, kuten maa-
talouden ja asutuksen, aiheuttaman rehevöittävän ja 
liettävän kuormituksen oletetaan edelleen jatkuvan ja 
heikentävän luontotyypin tilaa. Ilmastonmuutos lisää 
ravinteiden huuhtoutumisen riskiä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin pikkujoet ja purot (3260). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
purot ja norot.

V4.02.06 

Keskisuuret havumetsävyöhykkeen joet 

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa VU (LC–VU) D3 –
Etelä-Suomi VU D3, CD3 –
Pohjois-Suomi LC –

Luttojoki, Inari. Kuva: Jari Ilmonen

Luonnehdinta: Keskisuuret havumetsävyöhykkeen 
joet ovat suoraan mereen laskevia jokia, merkittäviä 
sivujokia tai jokien alajuoksuja, joiden valuma-alueen 
pinta-ala on 100–1 000 km2. Niitä esiintyy koko havu-
metsävyöhykkeellä. Suovaltaisilla valuma-alueilla joet 
ovat tummavetisiä, kivennäismaavaltaisilla alueilla ja 
kirkasvetisten järvialtaiden alapuolella kirkkaampia. 
Happamuus ja ravinteisuus vaihtelevat runsaasti maan 
eri osissa maaperän ja kallioperän mukaan. Luontainen 
virtaamavaihtelu on suurta, mutta runsasjärvisillä va-
luma-alueilla järvet tasaavat vaihtelua.



264  Suomen ympäristö  5 | 2018  Osa 2

© SYKE

Keskisuuret havumetsävyöhykkeen 
joet

Järvien alapuoliset luusuat ovat runsastuottoisia, ja 
niitä luonnehtivat suodattamalla ravintoa ottavat poh-
jaeläinlajit. Rantavyöhykkeen varjostuksen merkitys 
heikkenee joen leveyden kasvaessa, ja levälaiduntajien 
(esim. päivänkorennoista vaakasurviaiset (Heptagenii-
dae) ja suodattajien (esim. vesiperhosista siiviläsirvik-
käiden heimo Hydropsychidae) osuus pohjaeläimistös-
sä kasvaa. Koskissa vedenalaiset sammalkasvustot ovat 
yleensä runsaita ja lajisto pääpiirteissään samaa kuin 
pienissä joissa.

Keskisuuret joet voivat olla merkittäviä uhanalaisten 
lajien, kuten lohen (Salmo salar), siian (Coregonus lavare-
tus) meri- ja järvitaimenen (Salmo trutta) sekä harjuksen 
(Thymallus thymallus), esiintymis- ja lisääntymisaluei-
ta. Saukko (Lutra lutra) esiintyy melko yleisenä kautta 
maan. Raakkua eli jokihelmisimpukkaa (Margaritifera 
margaritifera) esiintyy erittäin harvinaisena. Koskipai-
koille tyypillinen lintu on koskikara (Cinclus cinclus).

Keskisuurten jokien tulvatasanteet voivat olla sopi-
vissa oloissa melko laajoja, ja hiekkavaltaisilla alueilla 
voi kehittyä lajistoltaan arvokkaita rantatyyppejä. Suis-
tot ovat yleensä melko pienialaisia, mutta voivat olla 
paikallisesti merkittäviä vesiluonnon monimuotoisuu-
den kannalta.
Maantieteellinen vaihtelu: Pohjaeläin- ja vesisammal-
lajisto muuttuu etelästä pohjoiseen. Paikalliset maape-
rätekijät, etenkin turvemaan osuus sekä topografia, vai-
kuttavat jokien fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin 
ja sitä kautta lajistoon. Järvi-Suomessa tämän kokoluo-
kan joet yhdistävät usein pienehköjä järviä, ja järvien 
välisissä jokijaksoissa luusuavaikutus on merkittävä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Keskisuuret 
havumetsävyöhykkeen joet vaihettuvat yläjuoksulla 

pikkujokiin ja laskevat suurempiin sisävesistöihin tai 
suoraan Itämereen.
Esiintyminen: Keskisuuria havumetsävyöhykkeen jo-
kia esiintyy koko maassa pohjoisinta Lappia lukuun 
ottamatta. Oheinen esiintymiskartta perustuu vesien-
hoidon vesimuodostumatietokantaan (Vesipuitedirek-
tiivin mukaiset vesimuodostumat 2016).
Uhanalaistumisen syyt: Vesirakentaminen (Vra 2), 
maa- ja metsätalouden, turvetuotannon sekä asutuk-
sen aiheuttama rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 
2), vesien säännöstely (Vs 2), ojitukset (Oj 2), metsien 
uudistamistoimet (M 1), rakentaminen (R 1), kemialliset 
haittavaikutukset (alunamaat) (Kh 1).
Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden, turvetuotannon 
sekä asutuksen aiheuttama rehevöittävä ja liettävä kuor-
mitus (Vre 2), vesirakentaminen (Vra 2), vesien säännös-
tely (Vs 2), ojitukset (Oj 2), metsien uudistamistoimet (M 
1), rakentaminen (R 1), kaivostoiminta (Ks 1), kemialliset 
haittavaikutukset (alunamaat) (Kh 1), ilmastonmuutos 
(Im 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominaiset lämpö-, happi- ja virtausolot, vedenlaatu ja/
tai elinympäristöjen rakenne ovat heikentyneet huonoa 
ekologista tilaa vastaavalle tasolle. Korkeat ravinnetasot 
ja kesäkauden korkeat lämpötilat aiheuttavat leväkukin-
toja ja heikentävät happioloja. Luontotyyppi katsotaan 
romahtaneeksi myös, mikäli sille ominainen lajisto on 
määrällisesti voimakkaasti vähentynyt ja korvautunut re-
hevöitymistä ja vesien lämpenemistä sietävällä lajistolla.
Arvioinnin perusteet: Keskisuuret havumetsävyö-
hykkeen joet arvioitiin koko maassa ja Etelä-Suomessa 
vaarantuneiksi (VU) pitkällä aikavälillä heikentyneen 
bioottisen laadun perusteella (D3) sekä Etelä-Suomessa 
myös yhdistetyn abioottisen ja bioottisen laadun muu-
tosten (CD3) perusteella. Pohjois-Suomessa keskisuuret 
joet arvioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, 
B1–B3, C3, D3, CD3).

Keskisuurten havumetsävyöhykkeen jokien mää-
rässä ei todennäköisesti ole tapahtunut huomattavia 
muutoksia esiteolliseen aikaan verrattuna tai 50 vuo-
den aikajaksolla millään tarkastelualueella, eikä niiden 
määrän odoteta vähenevän merkittävästi myöskään 
tulevaisuudessa (A1–A3: LC). 

Luontotyyppi on varsin yleinen ja esiintyy laajalla 
alueella. Levinneisyys- ja esiintymisalueen koko sekä 
esiintymispaikkojen määrä ylittävät koko maassa ja 
osa-alueilla B-kriteerien raja-arvot (B1–B3: LC).

Keskisuurten havumetsävyöhykkeen jokien abioot-
tisen laadun lyhyen aikavälin tarkastelussa hyödynnet-
tiin vedenlaatuaineistoon perustuvia kokonaisfosforin 
aikasarjoja. Fosforipitoisuuksien kehityksen perusteella 
luontotyyppi arvioitiin Etelä-Suomessa ja koko maassa 
sekä menneen 50 vuoden että mennyttä ja tulevaa yh-
distävän 50 vuoden ajanjakson osalta säilyväksi (C1 & 
C2b: LC). Pohjois-Suomessa vastaavia arvioita ei tiedon 
puutteessa pystytty tekemään (C1 & C2b: DD). Pitkän 
aikavälin abioottisen laadun muutosta (C3) arvioitiin 
hyödyntäen vesienhoidon ekologisen tilaluokittelun 
muuttujista kokonaisfosforia ja vesistön hydromorfolo-
gista tilaa. Tarkastelussa muuttujien nykytilaa verrattiin 
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tyyppikohtaiseen vertailutilaan, joka vastaa luonnon-
tilaisen kaltaista tilaa. Etenkin Etelä-Suomessa jokien 
hydromorfologia on muuttunut vesirakentamisen vuok-
si esiteolliseen aikaan verrattuna. Muutoksen suhteel-
liseksi vakavuudeksi arvioitiin runsas 40 %, minkä 
perusteella luontotyyppi katsottiin Etelä-Suomessa ja 
koko maassa silmälläpidettäväksi (C3: NT). Pohjois-Suo-
messa luontotyyppi on pitkän aikavälin abioottisten 
muutosten osalta säilyvä (C3: LC).

Keskisuurten havumetsävyöhykkeen jokien biootti-
sen laadun muutoksista 50 vuoden aikajaksoilla ei ollut 
millään tarkastelualueella riittävästi tietoa arviointia 
varten (D1 & D2a: DD). Pidemmän aikavälin bioottisen 
laatumuutosten tarkastelussa hyödynnettiin kolmea 
vesienhoidon ekologisen tilan luokittelumuuttujaa: pe-
rifytonin prosenttista mallinkaltaisuutta, pohjaeläinten 
tyyppiominaisten taksonien esiintymistä ja jokikalain-
deksiä. Patoaminen, säännöstely ja muut ihmistoimin-
nan vaikutukset ovat heikentäneet luontotyypin kalas-
toa etenkin Etelä-Suomessa. Tämän laatumuutoksen 
suhteelliseksi vakavuudeksi laskettiin Etelä-Suomessa 
54 % ja koko maassa 52 %, mikä vastaa uhanalaisuus-
luokkaa vaarantunut (D3: VU, vaihteluväli LC–VU). 
Pohjois-Suomessa luontotyypin bioottinen laatu ei ole 
merkittävästi muuttunut esiteolliseen aikaan verrattuna 
(D3: LC).

Abioottisia ja bioottisia laatumuuttujia sekä asian-
tuntija-arviota yhdistävän vesienhoidon ekologisen 
tilaluokituksen perusteella luontotyyppi arvioitiin 
Etelä-Suomessa vaarantuneeksi (CD3: VU), Pohjois-Suo-
messa säilyväksi (CD3: LC) ja koko maassa silmälläpi-
dettäväksi (CD3: NT).
Luokkamuutoksen syyt: Koko maassa menetelmän 
muutos, tiedon kasvu.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Vähittäisen rehevöitymi-
sen ja liettymisen oletetaan edelleen jatkuvan luonto-
tyypin joissa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin Fennoskandian luon-
nontilaiset jokireitit (3210).
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin reittivedet.

V4.02.07 

Keskisuuret savimaiden joet 

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa EN C3 –
Etelä-Suomi EN C3 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Keskisuuret savimaiden joet ovat suo-
raan mereen laskevia jokia, merkittäviä sivujokia tai 
jokien alajuoksuja, joiden valuma-alueen pinta-ala on 
100–1  000 km2. Niitä esiintyy etelärannikolla ja Lou-
nais-Suomessa savivaltaisilla alueilla Taasianjoen 
vesistöstä Kokemäenjoen vesistöön. Jokien sivu- ja 
latvauomat voivat olla myös turve- tai kangasmaiden 
purotyyppejä, mutta joen pääuomassa savisameus on 
huomattavaa. Savimaiden joet ovat luontaisesti runsas-
ravinteisia, ja veden sähkönjohtokyky on korkea.

Keravanjoki, Helsinki. Kuva: Lauri Urho

Pohjaeläimistössä suodattajia esiintyy savisen ve-
den vuoksi turve- ja kangasmaan jokia niukemmin. 
Myös sammalet ovat niukempia saukonsammalen 
(Leptodictyum riparium) ollessa kuitenkin melko ylei-
nen. Kalasto on savimaiden joissa usein särkikalaval-
taista, joskin ahvenkalojakin esiintyy. Vimpa (Vimba 
vimba), taimen (Salmo trutta), made (Lota lota), kiven-
nuoliainen (Barbatula barbatula), törö (Gobio gobio),  
turpa (Squalius cephalus), seipi (Leuciscus leuciscus), 
säyne (Leuciscus idus) ja toutain (Aspius aspius) elävät 
eräissä savimaiden joissa tai kutevat niiden kivikkoi-
silla ja soraisilla jaksoilla. Monet muut savimaiden 
jokien särkikalat, kuten pasuri (Blicca bjoerkna), lahna  
(Abramis brama), särki (Rutilus rutilus), sorva (Scardinius  
erythrophthalmus), voivat hauen tavoin hyödyntää ku-
tupaikkoina matalampia rantoja, joissa reuna- tai tul-
vakasvillisuutta on tarjolla. Uoma on eroosioherkkää 
ja mutkittelee yleensä savimaalla melko voimakkaasti. 
Rantojen eroosio haittaa rantakasvillisuuden kehit-
tymistä. Tulvatasanteet ovat hedelmällistä maaperää, 
ja ne ovatkin olleet pitkään maatalouskäytössä. Run-
saan kiintoaineksen sedimentoituessa syntyneet suis-
tot voivat olla paikallisesti merkittäviä pesimäalueita 
vesi- ja rantalinnuille.
Maantieteellinen vaihtelu: Suppean levinneisyyden 
takia vaihtelu on vähäistä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Keskisuuret 
savimaiden joet vaihettuvat yläjuoksulla savi-, turve- 
tai kangasmaiden pikkujokiin ja laskevat suurempiin 
sisävesistöihin tai suoraan Itämereen.
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Esiintyminen: Keskisuuria savimaiden jokia esiintyy 
etelä- ja lounaisrannikolla sekä paikoin Sisä-Suomessa. 
Oheinen esiintymiskartta perustuu vesienhoidon vesi-
muodostumatietokantaan (Vesipuitedirektiivin mukai-
set vesimuodostumat 2016).

© SYKE

Keskisuuret savimaiden joet

Uhanalaistumisen syyt: Maatalouden ja asutuksen 
aiheuttama rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 3), 
vesirakentaminen (Vra 2), vesien säännöstely (Vs 2), 
ojitukset (Oj 2), rakentaminen (R 1), torjunta-aineet ja 
muut kemialliset haittavaikutukset (Kh 1), metsien uu-
distamistoimet (M 1).
Uhkatekijät: Maatalouden ja asutuksen aiheuttama re-
hevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 3), vesirakentami-
nen (Vra 2), vesien säännöstely (Vs 2), ilmastonmuutos 
(Im 2), vieraslajit (L 2), ojitukset (Oj 1), rakentaminen (R 1),  
kemialliset haittavaikutukset, kuten torjunta-aineiden 
vaikutukset (Kh 1), metsien uudistamistoimet (M 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominainen elinympäristöjen rakenne, lämpö-, happi- ja 
virtausolot ja/tai vedenlaatu ovat heikentyneet huo-
noa ekologista tilaa vastaavalle tasolle. Korkeat ravin-
netasot ja kesäkauden korkeat lämpötilat aiheuttavat 
leväkukintoja ja heikentävät happioloja. Luontotyyppi 
katsotaan romahtaneeksi myös, mikäli sille ominai-
nen lajisto on määrällisesti voimakkaasti vähentynyt 
ja korvautunut rehevöitymistä ja vesien lämpenemistä 
sietävällä lajistolla.
Arvioinnin perusteet: Keskisuuret savimaiden joet ar-
vioitiin erittäin uhanalaisiksi (EN) pitkällä aikavälillä 
tapahtuneiden abioottisten laatumuutosten vuoksi (C3). 

Keskisuurten savimaiden jokien määrän ei katsota 
muuttuneen tai tulevaisuudessakaan muuttuvan mer-
kittävästi 50 vuoden ajanjaksolla tai pidemmällä aika-
välillä (A1–A3: LC). 

Luontotyyppi on sekä levinneisyys- ja esiintymisalu-
een koon että esiintymispaikkojen määrän perusteella 
säilyvä (B1–B3: LC).

Keskisuurten savimaiden jokien abioottisen laadun 
lyhyen aikavälin tarkastelussa hyödynnettiin vedenlaa-
tuaineistoon perustuvia kokonaisfosforin aikasarjoja. 
Luontotyypin vesien kokonaisfosforipitoisuudet ovat 
laskeneet menneen 50 vuoden aikana ja kehityksen 
arvioidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa (C1 & C2b: 
LC). Pitkän aikavälin abioottisen laadun muutosta (C3) 
arvioitiin hyödyntäen vesienhoidon ekologisen tilaluo-
kittelun muuttujista kokonaisfosforia ja vesistön hydro-
morfologista tilaa. Tarkastelussa muuttujien nykytilaa 
verrattiin tyyppikohtaiseen vertailutilaan, joka vastaa 
luonnontilaisen kaltaista tilaa. Esiteolliseen aikaan ver-
rattuna luontotyypin vesien kokonaisfosforipitoisuus 
on kohonnut hyvin merkittävästi ja muutoksen suhteel-
linen vakavuus (80 %) vastaa uhanalaisuusluokkaa erit-
täin uhanalainen (C3: EN). Myös vesirakentaminen on 
muuttanut keskisuurten savimaiden jokien tilaa, mutta 
ei niin voimakkaasti kuin suuremmilla jokityypeillä.

Keskisuurten savimaiden jokien bioottisten laatu-
muutosten tarkastelussa hyödynnettiin kolmea vesien-
hoidon ekologisen tilan luokittelumuuttujaa: perifyto-
nin prosenttista mallinkaltaisuutta, pohjaeläinten tyyp-
piominaisten taksonien esiintymistä ja jokikalaindek-
siä. Bioottinen laatu on heikentynyt esiteolliseen aikaan 
verrattuna muun muassa rehevöitymisen ja vesiraken-
tamisen seurauksena, ja kalaston sekä päällyslevästön 
tilan perusteella luontotyyppi arvioitiin vaarantuneeksi 
(D3: VU). Samaan luokkaan päädyttiin myös abiootti-
sia ja bioottisia laatumuuttujia sekä asiantuntija-arvio-
ta yhdistävän vesienhoidon ekologisen tilaluokituksen 
perusteella (CD3: VU). Bioottisen laadun muutoksista 
kummallakaan 50 vuoden aikajaksolla ei ollut riittävästi 
tietoa (D1 & D2a: DD).

Merkittävä savialueen jokien tilaan vaikuttava paine 
on maatalous, etenkin peltoviljely, joka on suurimpia 
ravinnekuormituksen lähteitä. Levinneisyysalueen sa-
vivaltaiset alueet ovat olleet maatalouskäytössä jo vuosi-
satojen ajan, joten luontotyypin taantuminen on tapah-
tunut pitkällä aikavälillä. Maata muokkaavan maankäy-
tön seurauksena huuhtoutuu ravinteiden lisäksi myös 
kiintoainetta. Ravinteet ja kiintoaine yhdessä muutta-
vat ja yksipuolistavat lajiston koostumusta vesistöissä. 
Luontotyypin jokiin ovat vaikuttaneet heikentävästi 
myös muun muassa perkaukset ja säännöstely.
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos, tiedon 
kasvu.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Maankäytön, kuten maa-
talouden ja asutuksen, aiheuttaman rehevöittävän ja 
liettävän kuormituksen oletetaan edelleen jatkuvan ja 
heikentävän luontotyypin tilaa. Ilmastonmuutos lisää 
ravinteiden huuhtoutumisen riskiä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin Fennoskandian luon-
nontilaiset jokireitit (3210).
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V4.02.08 

Suuret havumetsävyöhykkeen joet

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa VU C3 –
Etelä-Suomi EN C3 –
Pohjois-Suomi LC –

osuuksien törmät ovat törmäpääskyn (Riparia riparia) 
alkuperäistä elinympäristöä. Suistot ovat paikoin kehit-
tyneet luontoarvoiltaan merkittäviksi, laajoiksi muodos-
tumiksi, kuten Temmes-, Tyrnävän- ja Ängeslevänjoen 
suistoalue Liminganlahdella.
Maantieteellinen vaihtelu: Pohjaeläin- ja vesisammal-
lajisto muuttuu etelästä pohjoiseen. Paikalliset maape-
rätekijät, etenkin turvemaan osuus sekä topografia, 
vaikuttavat jokien fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuk-
siin ja sitä kautta lajistoon. Järvi-Suomessa tämän koko-
luokan joet yhdistävät usein järviä, ja järvien välisissä 
jokijaksoissa luusuavaikutus on merkittävä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Suuret havu-
metsävyöhykkeen joet sijaitsevat pienten ja keskisuur-
ten jokien alajuoksulla ja laskevat suoraan Itämereen, 
järviin tai erittäin suuriin jokiin. Etenkin Järvi-Suomes-
sa niitä esiintyy merkittävissä määrin myös järvien ala-
puolella.
Esiintyminen: Suuria havumetsävyöhykkeen jokia 
esiintyy lounaisrannikolta Metsä-Lappiin asti. Oheinen 
esiintymiskartta perustuu vesienhoidon vesimuodos-
tumatietokantaan (Vesipuitedirektiivin mukaiset vesi-
muodostumat 2016).

© SYKE

Suuret havumetsävyöhykkeen joet

Uhanalaistumisen syyt: Vesirakentaminen (Vra 3), 
maa- ja metsätalouden sekä asutuksen ja teollisuuden 
aiheuttama rehevöittävä ja liettävä kuormitus(Vre 2), 
vesien säännöstely (Vs 2), ojitukset (Oj 1), metsien uu-
distamistoimet (M 1), rakentaminen (R 1), kemialliset 
haittavaikutukset (alunamaat) (Kh 1).
Uhkatekijät: Vesirakentaminen (Vra 3), maa- ja metsä-
talouden, asutuksen sekä paikoitellen turvetuotannon 

Kyrönjoki, Vaasa. Kuva: Anssi Teppo 

Luonnehdinta: Suuret havumetsävyöhykkeen joet ovat 
suoraan mereen laskevia jokia, merkittäviä sivujokia 
tai jokien alajuoksuja, joiden valuma-alueen pinta-ala 
on 1 000–10 000 km2. Niitä esiintyy koko havumetsä-
vyöhykkeellä. Suovaltaisilla alueilla joet ovat tumma-
vetisiä, kivennäismaavaltaisilla alueilla ja kirkasvetisten 
järvialtaiden alapuolella kirkkaampia. Happamuus ja 
ravinteisuus vaihtelevat runsaasti maan eri osissa maa- 
ja kallioperän mukaan. Luontainen virtaamavaihtelu on 
suurta, mutta reittivesistöissä järvet tasaavat vaihtelua.

Järvien alapuoliset luusuat ovat erittäin runsastuot-
toisia, ja niitä luonnehtivat suodattamalla ravintoa otta-
vat pohjaeläinlajit. Kalasto on luusuoissa runsas ja peto-
kalavaltainen. Rantavyöhykkeen varjostuksen merkitys 
heikkenee joen leveyden kasvaessa, ja levälaiduntajien 
(esim. päivänkorennoista Heptagenia spp.) ja suodat-
tajien (esim. vesiperhosista siiviläsirvikkäiden heimo 
Hydropsychidae) osuus pohjaeläimistössä kasvaa. 
Koskissa vedenalaiset sammalkasvustot ovat yleensä 
runsaita. Luonnontilaiset suuret joet ovat merkittäviä 
uhanalaisten lohikalojen lisääntymisalueita ja nahki-
aisen (Lampetra fluviatilis) sekä muiden jokiin kudullle 
pyrkivien kalojen, kuten mateen (Lota lota) ja säyneen 
(Leuciscus idus), nousureittejä.

Tulvatasanne voi kehittyä laajaksi, ja suurten jokien 
rannoilla tavataan lajistoltaan arvokkaita rantatyyppejä. 
Tulvatasanteet ovat myös hedelmällistä maaperää, ja 
laajat tulva-alueet ovat olleet pitkään maatalouskäytös-
sä (esim. Kyrönjoki). Edustavia rantatyyppejä ja uhan-
alaisia kasveja esiintyy näiden jokien meanderoivilla 
jokiosuuksilla (ks. V4.03.02) muun muassa Ivalojoella 
ja Oulankajoella. Hiekkaiseen maaperään uurtuneiden 
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rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 2), vesien sään-
nöstely (Vs 2), ojitukset (Oj 1), metsien uudistamistoimet 
(M 1), rakentaminen (R 1), kemialliset haittavaikutukset 
(alunamaat) (Kh 1), ilmastonmuutos (Im 1), vieraslajit 
(L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominainen elinympäristöjen rakenne, lämpö-, happi- ja 
virtausolot ja/tai vedenlaatu ovat heikentyneet huo-
noa ekologista tilaa vastaavalle tasolle. Korkeat ravin-
netasot ja kesäkauden korkeat lämpötilat aiheuttavat 
leväkukintoja ja heikentävät happioloja. Luontotyyppi 
katsotaan romahtaneeksi myös, mikäli sille ominai-
nen lajisto on määrällisesti voimakkaasti vähentynyt 
ja korvautunut rehevöitymistä ja vesien lämpenemistä 
sietävällä lajistolla.
Arvioinnin perusteet: Suuret havumetsävyöhykkeen 
joet arvioitiin koko maassa vaarantuneiksi (VU) ja Ete-
lä-Suomessa erittäin uhanalaisiksi (EN) pitkällä aikavä-
lillä tapahtuneen abioottisen laadun heikkenemisen pe-
rusteella (C3). Pohjois-Suomessa joet arvioitiin säilyväksi 
(LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, C1–C3, D3, CD3).

Suurten havumetsävyöhykkeen joet eivät ole vähen-
tyneet 50 vuoden ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälil-
lä millään tarkastelualueella, eikä niiden määrä toden-
näköisesti tulevaisuudessakaan merkittävästi vähene 
(A1–A3: LC). 

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen koot 
sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät sekä koko 
maassa että osa-alueilla B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: 
LC). 

Abioottisen laadun lyhyen aikavälin tarkastelus-
sa hyödynnettiin vedenlaatuaineistoon perustuvia 
kokonaisfosforin aikasarjoja. Suurten jokien fosfori-
pitoisuus nousi 1970-luvulta alkaen aina 1980-luvun 
alkupuolelle saakka, minkä jälkeen pitoisuudet ovat 
laskeneet. Tämän perusteella luontotyyppi arvioitiin 
sekä menneen 50 vuoden että mennyttä ja tulevaa yh-
distävän ajanjakson osalta koko maassa ja osa-alueilla 
säilyväksi (C1 & C2b: LC). Pitkän aikavälin abioottisen 
laadun muutosta (C3) arvioitiin hyödyntäen vesienhoi-
don ekologisen tilaluokittelun muuttujista kokonais-
fosforia ja vesistön hydromorfologista tilaa. Luontotyy-
pin abioottinen laatu verrattuna esiteolliseen aikaan 
on muuttunut suuresti säännöstelyn, perkausten ja 
muiden uomien rakenteeseen vaikuttavien toimien 
vuoksi. Hydromorfologisen tilan muutoksen suhteel-
liseksi vakavuudeksi arvioitiin Etelä-Suomessa 71 %, 
mikä vastaa uhanalaisuusluokkaa erittäin uhanalai-
nen (C3: EN). Koko maassa luontotyypin abioottisen 
laaatumuutoksen suhteelliseksi vakavuudeksi arvioi-
tiin 63 % (C3: VU). Pohjois-Suomessa havumetsävyö-
hykkeen suurten jokien abioottisen laatumuutoksen 
suhteellisen vakavuuden arvioitiin jäävän alle 40 %:iin 
(C3: LC).

Havumetsävyöhykkeen suurten jokien bioottisten 
laatumuutosten pitkän aikavälin tarkastelussa hyödyn-
nettiin kolmea vesienhoidon ekologisen tilan luokitte-
lumuuttujaa: perifytonin prosenttista mallinkaltaisuut-
ta, pohjaeläinten tyyppiominaisten taksonien esiinty-
mistä ja jokikalaindeksiä. Bioottisen laatumuutoksen 

suhteellisen vakavuuden arvioitiin jäävän alle 40 %:iin 
koko maassa ja osa-alueilla (D3: LC). Vaikka uhanalai-
suusluokkien rajat eivät pitkän aikavälin tarkastelussa 
ylity, on eliöstössä kuitenkin havaittavissa muutoksia 
muun muassa hajakuormituksen ja vesirakentamisen 
seurauksena. Vesirakentaminen on myös vähentänyt 
koskieliöstön elinympäristöjä. Bioottisen laadun muu-
toksista 50 vuoden aikajaksoilta ei ollut riittävästi tietoa 
millään tarkastelualueella, jotta niitä olisi voitu arvioida 
(D1 & D2a: DD).

Abioottisia ja bioottisia laatumuuttujia sekä asian-
tuntija-arviota yhdistävää vesienhoidon ekologisen 
tilan luokkaa käytettiin luontotyypin laadusta (CD3) 
kertovana muuttujana vain Pohjois-Suomen suurilla 
havumetsävyöhykkeen joilla. Etelä-Suomessa suurin 
osa luontotyypin esiintymistä on nimetty vesienhoi-
don suunnittelussa voimakkaasti muutetuiksi joiksi, 
joiden ekologisen tilan arviointi on erilainen muihin 
jokiin verrattuna. Laatumuuttujan perusteella suuret 
havumetsävyöhykkeen joet on Pohjois-Suomessa säily-
vä luontotyyppi (CD3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Pohjois-Suomessa menetel-
män muutos, tiedon kasvu.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Luontotyypin laadun ar-
vioidaan heikkenevän usean eri tekijän seurauksena.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin Fennoskandian luon-
nontilaiset jokireitit (3210).
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin reittivedet.

V4.02.09 

Suuret savimaiden joet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa CR C3 –
Etelä-Suomi CR C3 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Suuret savimaan joet ovat mereen las-
kevia jokia (esim. Porvoonjoki, Vantaanjoki, Aurajoki), 
merkittäviä sivujokia (esim. Loimijoki) tai jokien ala-
juoksuja (esim. Kiskonjoki–Perniönjoki), joiden valu-
ma-alueen pinta-ala on 1 000–10 000 km2. Niitä esiin-
tyy etelärannikolla ja Lounais-Suomessa. Jokien sivu- ja 
latvauomat voivat olla myös turve- tai kangasmaiden 
purotyyppejä, mutta joen pääuomassa savisameus on 
huomattavaa. Savimaiden joet ovat luontaisesti runsas-
ravinteisia, ja veden sähkönjohtokyky on korkea.

Pohjaeläimistössä suodattajia esiintyy savisen veden 
vuoksi turve- ja kangasmaan jokia niukemmin. Myös 
sammalet ovat niukempia. Sedimentoituminen haittaa 
jossain määrin virtakutuisten kalojen lisääntymistä, 
mutta suuret savimaiden joet ovat olleet merkittäviä 
nahkiaisen (Lampetra fluviatilis), vimman (Vimba vimba) 
ja muiden vaelluskalojen, kuten vaellussiian (Corego-
nus lavaretus), lohen (Salmo salar) ja meritaimenen (Sal-
mo trutta m. trutta), nousureittejä sekä lisääntymis- tai 
kasvualueita. Toutain (Aspius aspius) elää eräissä savi-
maiden joissa, esimerkiksi Loimijoessa Kokemäenjoen 
vesistössä. Suurin osa savimaiden keskisuurten jokien 
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kohdalla mainituista kalalajeista, kuten tyypillinen 
jokilaji turpa (Squalius cephalus) esiintyy myös näissä 
suurissa joissa.

Savimaiden jokien uoma on eroosioherkkää ja mut-
kittelee yleensä melko voimakkaasti, mutta rantojen 
eroosio haittaa pysyvän rantakasvillisuuden kehitty-
mistä. Rannoille voi kuitenkin kehittyä tulvaniittyjä, ja 
ympäristössä esiintyy usein lehtoja. Tulvatasanteet ovat 
hedelmällisen maaperän takia olleet pitkään maatalo-
uskäytössä. Runsaan kiintoaineksen sedimentoituessa 
syntyneet suistot ovat usein erittäin merkittäviä vesi- ja 
rantalintujen pesimäalueita sekä kalojen kutualueita, 
kuten Porvoonjoen ja Vantaanjoen suistot.
Maantieteellinen vaihtelu: Suppean levinneisyyden 
takia vaihtelu on vähäistä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Suuret savi-
maiden joet sijaitsevat pienten ja keskisuurten jokien 
alajuoksulla ja laskevat useimmiten suoraan Itämereen 
tai erittäin suuriin jokiin. Lounais-Suomessa esiintyy 
joitakin suuria savimaiden jokia myös järvien alapuo-
lella (esim. Eurajoki, Mustionjoki).
Esiintyminen: Suuria savimaiden jokia esiintyy etelä- ja 
lounaisrannikolla sekä paikoin sisämaassa. Vesienhoi-
don vesimuodostumista luontotyyppiä edustavat muun 
muassa Porvoonjoki (ala- ja keskiosa), Vantaanjoen ala-
osa, Mustionjoki ja Loimijoki. Oheinen esiintymiskartta 
perustuu vesienhoidon vesimuodostumatietokantaan 
(Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat 2016).

© SYKE

Suuret savimaiden joet

Vantaanjoki, Helsinki. Kuva: Anssi Teppo
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Uhanalaistumisen syyt: Maa- ja metsätalouden sekä 
asutuksen rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 3), 
vesirakentaminen (Vra 3), vesien säännöstely (Vs 2), 
ojitukset (Oj 2), rakentaminen (R 1), torjunta-aineet ja 
muut kemialliset haittavaikutukset (Kh 1), metsien uu-
distamistoimet (M 1).
Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden sekä asutuksen 
(ml. hulevedet) rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 3),  
vesirakentaminen (Vra 3), vesien säännöstely (Vs 2), il-
mastonmuutos (Im 2), vieraslajit (L 2), ojitukset (Oj 1), 
rakentaminen (R 1), torjunta-aineet ja muut kemialliset 
haittavaikutukset (Kh 1), metsien uudistamistoimet (M 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominainen elinympäristöjen rakenne, lämpö-, happi- ja 
virtausolot ja/tai vedenlaatu ovat heikentyneet huonoa 
ekologista tilaa vastaavalle tasolle. Korkeat ravinnetasot 
ja kesäkauden korkeat lämpötilat aiheuttavat leväkukin-
toja ja heikentävät happioloja. Luontotyyppi katsotaan 
romahtaneeksi myös, mikäli sille ominainen lajisto on 
määrällisesti voimakkaasti vähentynyt ja korvautunut 
rehevöitymistä ja vesien lämpenemistä sietävällä lajis-
tolla.
Arvioinnin perusteet: Suuret savimaiden joet arvioi-
tiin äärimmäisen uhanalaisiksi (CR) pitkällä aikavälillä 
tapahtuneiden abioottisten laatumuutosten perusteella 
(C3).

Suuria savimaan jokia ei ole hävinnyt 50 vuoden 
ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä eikä se ole tule-
vaisuudessakaan todennäköistä (A1–A3: LC). 

Suurten savimaan jokien levinneisyysalue kattaa 
noin 54 200 km2. Luontotyyppi sijoittuu 37 esiintymis-
ruudulle, joten sen esiintymisalue on suppea, ja sillä on 
7 esiintymispaikkaa. Savimaan joet sijaitsevat maatalou-
den voimakkaasti kuormittamalla alueella. Ravinne- ja 
kiintoainekuormitus heikentävät luontotyypin abioot-
tista ja bioottista tilaa, ja on epätodennäköistä, että kuor-
mitus vähenisi merkittävästi tulevan 20 vuoden aikana. 
Luontotyyppi arvioitiin silmälläpidettäväksi (NT) sup-
peahkon levinneisyysalueen, jatkuvan ja tulevaisuu-
teen ulottuvan taantumisen sekä esiintymispaikkojen 
vähäisen määrän perusteella (B1a(ii,iii)bc) ja vaarantu-
neeksi (VU) suppean esiintymisalueen, taantumisen ja 
esiintymispaikkojen määrän perusteella (B2a(ii,iii)bc). 
B3-kriteerin osalta luontotyyppi on säilyvä (B3: LC).

Abioottisen laadun lyhyen aikavälin tarkastelussa 
hyödynnettiin vedenlaatuaineistoon perustuvia koko-
naisfosforin aikasarjoja. Fosforipitoisuuksien muutosten 
perusteella suuret savimaiden joet ovat säilyviä sekä 
menneen 50 vuoden (C1: LC) että mennyttä ja tulevaa 
yhdistävän 50 vuoden ajanjakson osalta (C2b: LC). Pit-
kän aikavälin abioottisen laadun muutosta (C3) arvioi-
tiin hyödyntäen vesienhoidon ekologisen tilaluokittelun 
muuttujista kokonaisfosforia ja hydromorfologista tilaa. 
Suurista savimaan joista yli puolet on nimetty vesien-
hoidon suunnittelussa voimakkaasti muutetuiksi, ja 
luontotyyppi arvioitiinkin äärimmäisen uhanalaiseksi 
(C3: CR) esiteolliselta ajalta tapahtuneiden hydromorfo-
logisten muutosten perusteella.

Luontotyypin abioottisen laadun muutokset ovat vai-
kuttaneet myös eliöstöön. Bioottisten laatumuutosten 

tarkastelussa hyödynnettiin kolmea vesienhoidon eko-
logisen tilan luokittelumuuttujaa: perifytonin prosent-
tista mallinkaltaisuutta, pohjaeläinten tyyppiominais-
ten taksonien esiintymistä ja jokikalaindeksiä. Pitkän 
aikavälin laatumuutosta tarkasteltaessa muuttujien ny-
kytilaa verrattiin tyyppikohtaiseen vertailutilaan, joka 
vastaa luonnontilaisen kaltaista tilaa. Tarkastelujakson 
aikana etenkin päällyslevästön ja kalaston tila on hei-
kentynyt, ja rehevissä vesissä päällyslevien lajisuhteet 
ovat muuttuneet luonnontilaisiin verrattuna. Esiteolli-
selta ajalta tapahtuneiden bioottisten laatumuutosten 
perusteella luontotyyppi arvioitiin erittäin uhanalai-
seksi (D3: EN). Bioottisen laadun muutoksista 50 vuoden 
aikajaksolla ei ole riittävästi tietoa (D1 & D2a: DD).

Abioottisia ja bioottisia laatumuuttujia sekä asian-
tuntija-arviota yhdistävää vesienhoidon ekologisen 
tilan luokkaa ei käytetty suurilla savimaan joilla luon-
totyypin laadusta (CD-kriteeri) kertovana muuttujana, 
koska suurin osa (56 %) savimaan jokien vesimuodostu-
mista on määritetty vesienhoidossa voimakkaasti muu-
tetuiksi. Muutettujen jokien ekologisen tilan laskenta on 
erilainen muihin jokiin verrattuna.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Luontotyypin laadun ar-
vioidaan heikkenevän usean eri tekijän seurauksena.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin Fennoskandian luon-
nontilaiset jokireitit (3210).

V4.02.10 

Erittäin suuret joet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa CR C3 –
Etelä-Suomi CR C3 –
Pohjois-Suomi CR C3 –

Luonnehdinta: Suomessa on kahdeksan erittäin suurta, 
valuma-alueeltaan yli 10 000 km2:n jokea: Vuoksi, Kymi-
joki, Kokemäenjoki, Oulujoki, Iijoki, Kemijoki, Ounas-
joki ja Tornionjoki. Suomen puolella noin 2 km:n mat-
kan kulkeva Paatsjoen luusua jätetään tässä yhteydessä 
huomioimatta. Tenojoki käsitellään sisävesien uhanalai-
suuden arvioinnissa tunturialueen jokien yhteydessä, 
vaikka se valuma-alueensa pinta-alan puolesta (Nor-
jan puoli mukaan lukien) vastaa erittäin suurten jokien 
määritelmää. Jokien välillä on huomattavaa vaihtelua 
muun muassa järvisyyden ja valuma-alueen vallitse-
van maaperän suhteen, mutta vähäisen lukumääränsä 
vuoksi erittäin suuret joet on tarkoituksenmukaista 
käsitellä yhtenä tarkasteluyksikkönä. Luontainen vir-
taamavaihtelu on suurta, mutta reittivesistöissä järvet 
tasaavat vaihtelua.

Järvien alapuoliset luusuat ovat erittäin runsastuot-
toisia, ja niitä luonnehtivat ravintonsa vedestä suodat-
tavat pohjaeläinlajit. Kalasto on luusuoissa runsas ja 
petokalavaltainen. Kirkasvetisissä suurjoissa levälai-
duntajien (esim. päivänkorennoista Heptagenia spp.) ja 
suodattajien (esim. vesiperhosista seulakkaat Hydrop-
syche spp., pikkuseulakas Cheumatopsyche lepida, poh-
jansirvikäs Arctopsyche ladogensis) osuus pohjaeläimis-
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tössä kasvaa, kun taas sameammissa tai humuksisissa 
suurjoissa muulla tavoin keräävät pohjaeläimet ovat 
runsaimpia. Kymijoen pääuoma on toistaiseksi ainoa 
tunnettu kymisurviaisen (Ephemera lineata) esiintymi-
salue Suomessa. Suurjokien suvannot ovat syviä ja hi-
dasvirtaisia sedimentoitumisalueita, ja niiden eliöstö 
on samankaltaista kuin järvissä. Koskissa vedenalaiset 
sammalkasvustot ovat yleensä runsaita. Luonnontilai-
set suurjoet ovat olleet erittäin merkittäviä nahkiaisen 
(Lampetra fluviatilis), vaellussiian (Coregonus lavaretus), 
lohen (Salmo salar), meritaimenen (Salmo trutta m. trut-
ta), ankeriaan (Anguilla anguilla) ja harjuksen (Thymallus 
thymallus) sekä etelässä toutaimen (Aspius aspius), nousu-
reittejä sekä lisääntymis- tai kasvualueita, mutta lähes 
kaikkien suurjokien alkuperäiset vaelluskalakannat 
ovat tuhoutuneet.

Tulvatasanne kehittyy sopivissa maastonkohdissa 
laajaksi, ja suurten jokien rannoilla tavataan kaikkia 
lajiston perusteella arvokkaita rantatyyppejä. Tulva-
tasanteet ovat hedelmällistä maaperää, joten ne ovat 
olleet pitkään maatalouskäytössä. Hiekkaiseen maape-
rään uurtuneiden osuuksien törmät ovat törmäpääskyn 
(Riparia riparia) alkuperäistä elinympäristöä. Suurjokien 
suistot ovat linnuston, kalaston ja kasvillisuuden kan-
nalta erittäin merkittäviä, laajoja muodostumia, kuten 
Kokemäenjoen suisto.
Maantieteellinen vaihtelu: Erittäin suurten jokien 
maantieteellinen sijainti ja valuma-alueiden erilaiset 
olosuhteet aiheuttavat vaihtelua jokien luontaisissa 
hydrologisissa oloissa. Runsasjärvisyys tasaa Vuoksen 
ja Kymijoen virtaamavaihteluja, kun taas vähäjärvisen 
ja maatalousvaltaisen Kokemäenjoen virtaamavaih-
telut ovat erittäin suuria. Eteläiset suurjoet Vuoksi ja 
Kymijoki ovat luontaisesti melko kirkkaita tai vähähu-
muksisia, pohjoiset taas humuksisia. Kokemäenjoki on 
valuma-alueensa perusteella luontaisesti vähähumuk-
sinen kangasmaan joki, mutta nykyisessä tilassaan se 
on kuitenkin etenkin tulva-aikoina savisamea. Pohjoi-
simmat suurjoet ovat vähäjärvisiä, ja niillä tulviminen 
on luontaisesti voimakasta.

Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Erittäin suuret 
joet laskevat suoraan Itämereen ja sijaitsevat kaikkien 
muiden sisävesityyppien alajuoksulla.
Esiintyminen: Erittäin suuria jokia esiintyy Lounaista 
rannikkomaata lukuun ottamatta kaikilla Itämereen ra-
joittuvilla metsäkasvillisuusvyöhykkeiden osa-alueilla 
sekä Peräpohjolassa ja Metsä-Lapissa. Lisäksi Järvi-Suo-
men reittivesistöissä on muutamia erittäin suurten jo-
kien valuma-alueen kokorajan ylittäviä vesimuodostu-
mia. Oheinen esiintymiskartta perustuu vesienhoidon 
vesimuodostumiin (Vesipuitedirektiivin mukaiset ve-
simuodostumat 2016).

© SYKE

Erittäin suuret joet

Kymijoki. Kuva: Seppo Tuominen
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Uhanalaistumisen syyt: Vesirakentaminen (Vra 3), 
teollisuuden jätevesikuormitus sekä maa- ja metsäta-
louden ja asutuksen aiheuttama rehevöittävä ja liettävä 
kuormitus kuormitus (Vre 2), vesien säännöstely (Vs 2), 
ojitukset (Oj 1), metsien uudistamistoimet (M 1), raken-
taminen (R 1).
Uhkatekijät: Vesirakentaminen (Vra 3), maa-ja metsäta-
louden rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 2), vesien 
säännöstely (Vs 2), ojitukset (Oj 1), metsien uudistamis-
toimet (M 1), rakentaminen (R 1), ilmastonmuutos (Im 
1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyypin katsotaan ro-
mahtaneen, kun valtaosassa sen esiintymiä tyypille 
ominainen elinympäristöjen rakenne, lämpö-, happi- ja 
virtausolot ja/tai vedenlaatu ovat heikentyneet huonoa 
ekologista tilaa vastaavalle tasolle. Korkeat ravinnetasot 
ja kesäkaudella korkeat lämpötilat aiheuttavat leväkukin-
toja ja heikentävät happioloja. Luontotyyppi on romahta-
nut myös, mikäli sille ominainen lajisto on määrällisesti 
voimakkaasti vähentynyt ja korvautunut rehevöitymistä 
ja vesien lämpenemistä sietävällä lajistolla.
Arvioinnin perusteet: Erittäin suuret joet arvioitiin 
koko maassa ja osa-alueilla äärimmäisen uhanalaisiksi 
(CR) pitkällä aikavälillä tapahtuneiden abioottisten laa-
tumuutosten perusteella (C3). 

Erittäin suurten jokien määrä ei ole vähentynyt 50 
vuoden ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä millään 
tarkastelualueella, eikä niiden häviäminen ole tulevai-
suudessakaan todennäköistä (A1–A3: LC). 

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen koko 
sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät koko maas-
sa B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC). Erittäin suurten 
jokien arvioinnissa ei B-kriteerin osalta sovellettu alu-
eellista arviointia, koska levinneisyysalue ulottuu Poh-
jois-Suomeen vain vähäisessä määrin.

Luontotyypin abioottisen laadun muutosta tarkastel-
tiin 50 vuoden ajanjaksolla hyödyntäen vedenlaatuai-
neistoon perustuvia kokonaisfosforin aikasarjoja. Fos-
foripitoisuudet ovat pienentyneet 1970-luvulta lähtien 
kaikilla tarkastelualueilla. Tämä selittyy muun muassa 
pistekuormituksen vähenemisellä, sillä jätevesien puh-
distukseen on panostettu 1970-luvun jälkeen voimak-
kaasti. Erittäin suuret joet arvioitiin tällä perusteella 
koko maassa ja osa-alueilla säilyviksi sekä menneen 50 
vuoden (C1: LC) että mennyttä ja tulevaa yhdistävän 
50 vuoden ajanjakson osalta (C2b: LC). Pitkän aikavälin 
abioottisen laadun muutosta (C3) arvioitiin hyödyntäen 
vesienhoidon ekologisen tilaluokittelun muuttujista 
kokonaisfosforia ja vesistön hydromorfologista tilaa. 
Luontotyypin esiintymistä vain Tornionjokea ei ole pa-
dottu, ja erittäin suuret joet arvioitiinkin koko maassa 
ja osa-alueilla äärimmäisen uhanalaisiksi esiteolliselta 
ajalta tapahtuneiden voimakkaiden hydromorfologisten 
muutosten vuoksi (C3: CR).

Bioottisten laatumuutosten tarkastelussa hyödynnet-
tiin kolmea vesienhoidon ekologisen tilan luokittelu-
muuttujaa: perifytonin prosenttista mallinkaltaisuutta, 
pohjaeläinten tyyppiominaisten taksonien esiintymistä 
ja jokikalaindeksiä. Erittäin suuret joet ovat taantuneet 
bioottisilta ominaisuuksiltaan pitkän aikavälin tarkas-
telussa. Etenkin pohjaeläinlajiston muutosten perusteel-

la erittäin suuret joet arvioitiin Etelä-Suomessa ja koko 
maassa vaarantuneiksi (D3: VU, vaihteluväli NT–VU) 
sekä Pohjois-Suomessa silmälläpidettäviksi (D3: NT). 
Bioottisen laadun muutoksista 50 vuoden aikajaksolla 
ei ole riittävästi tietoa (D1 & D2a: DD).

Abioottisia ja bioottisia laatumuuttujia sekä asian-
tuntija-arviota yhdistävää vesienhoidon ekologisen 
tilan luokkaa ei käytetty tässä luontotyypin laadusta 
(CD-kriteeri) kertovana muuttujana, koska suurin osa 
erittäin suurten jokien esiintymistä on nimetty vesien-
hoidon suunnittelussa voimakkaasti muutetuiksi. Voi-
makkaasti muutettujen jokien ekologisen tilan laskenta 
poikkeaa muista joista.
Luokkamuutoksen syyt: Pohjois-Suomessa ja koko 
maassa menetelmän muutos, tiedon kasvu.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Luontotyypin laadun ar-
vioidaan heikkenevän usean eri tekijän seurauksena.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin Fennoskandian luon-
nontilaiset jokireitit (3210).
Vastuuluontotyypit: Osa sisältyy vastuuluontotyyp-
piin reittivedet.

V4.02.11 

Havumetsävyöhykkeen vesiputoukset  
ja könkäät

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa DD B2, C1–C3, 
D1–D3 –

Etelä-Suomi DD B2, C1–C3, 
D1–D3 –

Pohjois-Suomi DD B1, B2, C1–C3, 
D1–D3 =

Luonnehdinta: Vesiputousten ja könkäiden kuvaukses-
sa ja arvioinnissa on hyödynnetty soveltuvin osin Lai-
neen (2017) kokoamia tietoja Suomen vesiputouksista.

Havumetsävyöhykkeen vesiputoukset ja könkäät 
ovat vesiluontotyyppiemme joukossa omaleimaisia ja 
vähän tutkittuja harvinaisuuksia, joita on syntynyt eri-
tyisesti vesistöjen latvaosissa ja vedenjakajaseuduilla 
sijaitseviin virtavesiluontotyyppeihin. Vesiputouksia ja 
könkäitä on muodostunut tyypillisesti kallioisiin maas-
tonkohtiin, joissa vesi syöksyy muinaisissa vuorten poi-
mutuksissa, rakoiluissa ja siirroksissa syntyneiden jyr-
känne- ja rotkomuodostumien yli. Eroosiota eri tavoin 
kestävien kiviainesten rajapinnat ovat usein putouksen 
synnyn taustalla. 

Suurempia vesiputouksia syntyi maahamme jääkau-
den jälkeisen maankohoamisen seurauksena järvireit-
tien vesien puhkaistessa uusia lasku-uomia ja puris-
tuessa kallioperän halkeamapaikkoihin. Monet näistä 
mahtavista järvireittien vesiä kokoavista putouksista ja 
könkäistä, kuten Kymijoen Korkeakoski, Hämeenkyrön 
Kyröskoski, Kajaanin Ämmäskoski ja Suomussalmen 
Aittokoski, on valjastettu vesivoiman tuotantoon. Vuok-
sen Imatrankoskikin on voitu jyrkkänä, vaahtoavana ja 
hyvin voimakkaasti virtaavana koskena mieltää loivak-
si putoukseksi. Vesiputoukset ovat aina olleet suosittuja 
luontomatkailukohteina. Nykyisin kuuluisia ovat muun 
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muassa Oulankajoen könkäät Kiutaköngäs ja Jyrävä, 
Maaningan Korkeakoski ja Puolangan Hepoköngäs. 

Vapaana virtaavien vesiputousten ja könkäiden 
kirjo on verrattain suuri, vaihdellen pystysuorista 
putouksista porrasmaisiin, kallioisiin tai louhikkoi-
siin sekä korkeudeltaan ja vesimääriltään vaihteleviin 
muodostumiin. Luontotyyppinä niitä esiintyy tai on 
esiintynyt kaikissa pysyvän vedenjuoksun muodosta-
missa virtavesiluontotyypeissä latvapuroista erittäin 
suuriin jokiin. Suuressa osassa putouksiksi luokiteltuja 
kohteita on koskimaisia piirteitä, ja rajanveto koski-
in onkin häilyvä. Tiukimmillaan vesiputoukseksi on 
luokiteltu vain pystysuoran putouksen muodostumat, 
joissa vesi putoaa vapaasti ja suurelta osin ilman kon-
taktia itse jyrkänteen seinämään. Pystysuorat putouk-
set ovat Suomessa harvinaisia, ja pääosa putouksis-
tamme onkin enemmän tai vähemmän koskimaisia 
könkäitä. Toisaalta vesiputoukseksi on luettu myös 
jyrkkiä, monin paikoin vaahtopäinä syöksyviä kos-
kia, joita suomen kielessä on kutsuttu myös könkäiksi. 
Tämän takia luontotyypin nimeksi on otettu vesipu-
toukset ja könkäät. Köngäs-sanan lainasi kirjakieleem-
me saamen kielen keävngis-sanasta Henrik Gabriel 
Porthan 1700-luvun lopussa. Kielitoimiston määritel-
mä sanalle on ”jyrkkä vaahtoava koski tai vesiputous 
(Pohjois-Suomessa)”.

Vesiputousten ja könkäiden rajanvetona koskiin 
voidaan pitää kalan nousua ja kutua. Jyrkät, useiden 

metrien korkuiset vesiputoukset muodostavat tai ovat 
ennen rakentamista muodostaneet joko täydellisen tai 
vähintäänkin osittaisen esteen vaelluskalojen nousul-
le. Könkäätkin ovat kelvottomia kalojen kutu- ja eli-
nympäristönä, vaikka osa niistä on voimakkaimpien 
lohikalojen (lohi Salmo salar, taimen S. trutta) ylitettä-
vissä. Esimerkiksi jyrkät ja voimakasvirtaiset Jyrävän-
koski ja Kiutaköngäs ovat taimenelle ylittämättömiä 
paikkoja, vaikka ensin mainitussa hyppääviä taime-
nia voi nähdä nousua yrittämässä. Havumetsävyö-
hykkeen putousten keskimääräinen korkeus on reilut 
10 m, vaihteluvälin ollessa 2–40 m. Erotuksena koskiin 
voidaan soutukelpoisissa vesistöissä pitää myös kan-
sainvälistä koskiluokitusta, jolla arvioidaan koskien 
laskukelpoisuutta, vaikeutta ja vaarallisuutta melojil-
le. Vaikeimmaksi eli hengenvaaralliseksi luokitellussa 
kuutosluokassa ovat esimerkiksi Oulankajoen Jyrävä 
ja ajoittain (tulvavirtaamissa) myös Kiutaköngäs, jonka 
luokitus on V (erityisen vaikea). 

Veden humuksisuus, ravinteisuus ja happamuus 
vaihtelevat putouksen vedenlähteenä olevan virtave-
siluontotyypin mukaisesti. Vastaavasti myös virtave-
siluontotyypin hydrologia säätelee vesiputouksen vir-
rannopeuksia ja pinta-alaa. Tulva-aikoina vesimäärä 
voi kymmenkertaistua keskivirtaamiin nähden. Ko-
vina pakkastalvina putouksiin muodostuu näyttäviä 
jäämuodostumia. Jäätyminen ja jäiden lähtö rajoittavat 
kasvi- ja eläinlajien esiintymistä.

Putaanköngäs, Kuusamo. Kuva: Jari Ilmonen
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Vesiputousten kasvi- ja eläinlajistoa ei ole Suomes-
sa systemaattisesti kartoitettu. Pärskeisyyden vuoksi 
vesiputoukset synnyttävät lähiympäristöönsä kostean 
pienilmaston, mikä luo suotuisia kasvupaikkoja erityi-
sesti useille sammallajeille. Putousten märillä pinnoilla 
esiintyy lettojen, purojen, koskien ja kalliojyrkänteiden 
sammalia. Vesisammalista tyypillisiä lajeja ovat eten-
kin voimakkaasti virtaavien koskien vesisammalet, 
kuten virta- ja isonäkinsammal (Fontinalis dalecarlica, 
F. antipyretica), Hygrohypnum-purosammalet, Brachyt-
hecium-suikerosammalet, Schistidium-paasisammalet, 
koskikoukkusammal (Dichelyma falcatum), koskisamma-
konsammal (Hygroamblystegium fluviatile), mäkäränsam-
mal (Hygrobiella laxifolia), Jungermannia-korvasammalet 
ja Scapania-kinnassammalet. Valuvesipinnoilla tavalli-
nen nevaruoppasammal (Gymnocolea inflata) kasvaa tyy-
pillisesti myös nevoilla. Etenkin pohjoisemman Suomen 
kalliojyrkänteillä ja purokivillä yleinen tihkusäiläsam-
mal (Blindia acuta) on myös tyypillinen laji vesiputousten 
valuvesipinnoilla. Meillä uhanalaisiksi luokitelluista 
vesisammallajeista ainakin pärskesammal (Eremonotus 
myriocarpus), siloruutusammal (Conocephalum conicum), 
purolaakasammal (Plagiothecium platyphyllum) ja pah-
takinnassammal (Scapania crassiretis) esiintyvät vesi-
putousympäristöissä (Eskelinen 2003). Kanadalaisessa 
tutkimuksessa löydettiin pelkästään pärskevyöhyk-
keeltä 130 lajia, joukossa paljon myös metsä-, niitty- ja 
kosteikkolajeja (Brassard 1972). 

Pohjaeläimistöstä itse putouksissa esiintynevät lä-
hinnä voimakkaaseen virtaukseen sopeutuneet lajit, 
kuten mäkärät (Simuliidae), useat koski- ja päivänko-
rentolajit sekä vesiperhosista muun muassa koskisir-
vikkäät (Rhyacophilidae) ja siiviläsirvikkäät (Hydrop-
sychidae). Putousten alaosissa ja niiden reuna-alueilla 
erilaisten mikrohabitaattien kirjo on suurempi ja lajisto 
muistuttaa kullekin virtavesiluontotyypille ominaista 
koskipohjaeläimistöä. Kalastollisesti vesiputouksilla 
on merkitystä nousuesteenä, jopa siinä määrin että 
latvavesistö putousten yläpuolella voi olla kokonaan 
kalaton. 
Maantieteellinen vaihtelu: Pohjaeläin- ja vesisammal-
lajisto muuttuu etelästä pohjoiseen tultaessa virtavesi-
luontotyyppien tapaan. Pohjois-Suomen tunturialuei-
den sammallajistossa kohtaavat tuntureiden ja eteläi-
semmän Suomen lajit.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Vesiputouk-
set ja könkäät ovat syntyneet virtavesiluontotyyppien 
yhteyteen. Niitä esiintyy erityisesti seuraavien virta-
vesiluontotyyppien yhteydessä: havumetsävyöhykkeen 
latvapurot, purot ja pikkujoet sekä pienet, keskisuuret ja 
suuret joet. Vesiputoukset kytkeytyvät myös kiinteästi 
kallioiden luontotyyppeihin ja luontotyyppiyhdistel-
miin, etenkin niiden valuvesipintoihin.
Esiintyminen: Vesiputouksia ja könkäitä esiintyy tai 
on esiintynyt kaikkialla Suomessa alavimpia rannik-
koseutuja ja Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Suomen 
vesiputoukset -sivustolle on koottu tietoja 58:sta vesi-
putoukseksi katsotusta kohteesta (Laine 2017). Esiinty-
misen painopiste on pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä 
Kainuusta ja Koillismaalta Peräpohjolan kautta Met-
sä-Lappiin.

© SYKE

Havumetsävyöhykkeen
vesiputoukset ja könkäät

Uhanalaistumisen syyt: Vesivoimalaitosten rakenta-
minen (Vra 3), maa- ja metsätalouden rehevöittävä ja 
liettävä kuormitus (Vre 2), ojitukset (Oj 1).
Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden rehevöittävä ja liet-
tävä kuormitus (Vre 2), ojitukset (Oj 1), ilmastonmuutos 
(Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Vesiputoukset ja könkäät kat-
sotaan luontotyyppinä hävinneeksi, jos esiintymien 
hydrologia ja muut abioottiset ominaisuudet ovat muut-
tuneet ihmistoiminnan tai luonnollisten prosessien seu-
rauksena esimerkiksi niin, että veden luontainen virtaus 
hiipuu merkittävästi, muuttuu kausittaiseksi tai loppuu 
kokonaan. Luontotyyppi katsotaan hävinneeksi myös, 
jos esiintymille tyypillinen lajisto on esimerkiksi eroo-
sio- ja virtausprosesseissa ja lämpöoloissa tapahtunei-
den muutosten seurauksena oleellisesti vähentynyt tai 
korvautunut esimerkiksi kallioluontotyypeille ominai-
sella lajistolla.
Arvioinnin perusteet: Havumetsävyöhykkeen vesipu-
toukset ja könkäät arvioitiin koko maassa ja osa-alueilla 
puutteellisesti tunnetuksi (DD) luontotyypiksi (B2, C1–
C3, D1–D3; Pohjois-Suomessa lisäksi B1).

Voimalaitokset ovat hävittäneet suurimmat vesi-
putoukset ja könkäät Lapin ja Koillismaan eteläpuoli-
sesta Suomesta kokonaan (Karjaanjoen Massakoski ja 
Karkkilankoski, Hämeenkyrön Kyröskoski, Kymijoen 
Korkeakoski ja Ankkapurha, Imatrankoski, Kajaanin 
Ämmäskoski, Suomussalmen Aittokoski). Pienvoi-
maloiden rakentamisella on menetetty pienempiäkin 
vesiputouksia, kuten Juvakankoski Hiitolanjoessa 
(Rautjärvi), Juvankoski Paimionjoessa (Lieto) sekä 
Halkiankoski ja Lahankoski Pornaisissa. Kaikkiaan 
12 noin 58 alkuperäisestä vesiputouksesta ja könkäästä 
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on siis hävinnyt voimalaitosrakentamisen seuraukse-
na. Pääosa eli 64 % näistä häviämisistä on kuitenkin 
tapahtunut ennen 1960-lukua, joten luontotyyppi on 
menneen 50 vuoden aikana tapahtuneiden määrä-
muutosten osalta koko maassa ja osa-alueilla säilyvä 
(A1: LC). Pitkän aikavälin määrälliseksi vähenemäk-
si saatiin koko maassa 22 %, Etelä-Suomessa 33 % ja 
Pohjois-Suomessa 0 %, joten luontotyyppi on säilyvä 
myös historiallisen määrämuutoksen perusteella (A3: 
LC). Vesiputousten ja könkäiden määrän ei oleteta vä-
henevän tulevan 50 vuoden aikana millään tarkaste-
lualueella (A2a: LC), koska koskiensuojelulain ansiosta 
Kuusamon Oulankajoen suuret kosket putouksineen 
säästyivät vesirakentamiselta ja monet pienempien 
joki- ja purovesistöjen kohteet eivät ole vesivoiman 
tuotantoon soveltuvia.

Havumetsävyöhykkeen vesiputousten ja könkäiden 
levinneisyysalue kattaa koko maassa 268 000 km2 ja Ete-
lä-Suomessa 167 000 km2, mutta Pohjois-Suomessa le-
vinneisyysalue on suppea, vain 34 500 km2. Esiintymis-
ruutuja koko maassa on ainoastaan 39, joista 24 sijaitsee 
Etelä-Suomessa ja 15 Pohjois-Suomessa. Luontotyypin 
määrässä ei kuitenkaan ole havaittu jatkuvaa taantu-
mista, eikä abioottisten tai bioottisten laatutekijöiden 
mahdollisesta taantumisesta ole käytettävissä riittävästi 
tietoa arvion pohjaksi. Vain harvoissa vesiputouksiin 
liittyvissä vesimuodostumissa on tehty biologisen tai 
fysikaalis-kemiallisen laadun seurantaa ja luokittelua, 
eivätkä seurantapaikat niissäkään edusta riittävästi itse 
vesiputouksia. Luontotyyppi arvioitiin täten B1-kritee-
rin perusteella koko maassa ja Etelä-Suomessa säilyväk-
si (B1: LC) sekä Pohjois-Suomessa puutteellisesti tunne-
tuksi (B1: DD). Kriteerin B2 perusteella vesiputoukset ja 
könkäät ovat koko maassa ja osa-alueilla puutteellisesti 
tunnettuja (B2: DD), mutta esiintymispaikkojen määrän 
osalta luontotyyppi on säilyvä (B3: LC).

Abioottisen ja bioottisen laadun muutoksen vaka-
vuudesta verrattuna esiteolliseen aikaan, 1960-lukuun 
tai tulevaisuudessa ei katsottu olevan riittävästi tietoa 
arvion tekemiseksi (C1–C3, D1–D3: DD).

Jäljellä olevien putousten joukossa on paljon vesi-
määriltään pieniä ja muun muassa hydrologisille muu-
toksille herkkiä putouksia. Etenkin pitkällä tähtäimellä 
(vuoteen 2100 mennessä) vesiputouksia voi uhata laa-
dullinen heikkeneminen hajakuormituksen ja ilmas-
tonmuutoksen seurauksena. Kuivuusjaksojen yleis-
tyminen ja pidentyminen muuttuvassa ilmastossa on 
uhka etenkin puromaisten vesiputousten ja könkäiden 
säilymiselle. Luontotyypin abioottisten ja bioottisten 
laatutekijöiden tilaa ja niiden perusekologiaa tulisi sel-
vittää jatkoarviointeja varten.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Luontotyypin laadun 
arvioidaan heikkenevän vähittäisen rehevöitymisen 
seurauksena etenkin Etelä-Suomessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin pikkujoet ja purot 
(3260) ja Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
purot ja norot.

V4.03

Meanderoivat virtavedet

V4.03.01 

Meanderoivat purot ja pikkujoet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa DD A1–A3, C1, 
C2a, D1, D2a –

Etelä-Suomi DD A1–A3, C1, 
C2a, D1, D2a –

Pohjois-Suomi DD A1–A3, C1, 
C2a, D1, D2a =

Luonnehdinta: Meanderoivia puroja ja pikkujokia 
luonnehtivat eroosion ja sedimentaation alati muokkaa-
mat uoman osat. Tämän seurauksena uoman kaartelu, 
serpentiinit ja meanderit ovat luontotyypille ominaisia 
piirteitä. Uoman muutokset ja erityisesti uomasta ku-
routuvat eriasteiset vanhan uoman osat, juoluat, ovat 
tässä luontotyypissä selvästi vähäisemmin edustettui-
na kuin suuremmissa meanderoivissa joissa. Uoma-ai-
neksen liikkuminen, uomamuutokset, eroosio ja sedi-
mentaatio ovat luontotyypille luontaisia häiriötekijöitä. 
Luontotyyppi esiintyy yleensä osana jokea alueilla, jois-
sa uoma kulkee sopivan maaperän läpi, usein samoilla 
alueilla, joilla esiintyy suurempia meanderoivia jokia. 
Pieniä meanderoivia jokia ja puroja tavataan yleisesti jo-
kivesistöjen latvoilla, mutta myös keski- ja alajuoksulla 
tai yksittäisinä muun muassa suoraan järviin laskevina. 
Usein tämä luontotyyppi kattaa vain osan jokivesistön 
uomajatkumosta, jolloin se sisältyy myös toiseen, koko 
jokivesistöä edustavaan luontotyyppiin.

Meanderoivat pienet joet tai meanderoivat joen osat 
ja purot sijoittuvat jääkauden luomille tasaisille, lajit-
tuneille hiekka-, hieta- ja hiesumaille. Savialueiden ja 
turvemaiden mutkittelevia jokiuomia ei ole luettu tä-
hän luontotyyppiin. Topografiasta ja hiekkakerrosten 
paksuudesta riippuen meanderoivat pienet joet ja purot 
voivat uomaeroosion myötä luoda hyvinkin jyrkkäran-
taisia jokilaaksoja. 

Osaan tämän luontotyypin kohteista voi liittyä myös 
pohjavesivaikutusta joko suoraan uomaan tai esimer-
kiksi rantatörmien ja jyrkkien rinteiden tihkupintojen 
tai pohjavesipurkaumien kautta. Usein meanderoivien 
pienten jokien ja purojen valuma-alueisiin liittyy myös 
muita jääkauden luomia geomorfologisia muodostumia, 
kuten harjuja, dyynialueita ja erilaisia reunamuodostu-
mia, sekä pohjavesialueita ja niihin liittyviä pohjavesi-
riippuvaisia elinympäristöjä.

Meanderoivien purojen ja pikkujokien erityispiir-
teiden vaihtelua aiheuttavat ennen kaikkea lajittuneen 
aineksen luonne (hiekka, hieta, hiesu), valuma-alueen 
erityispiirteet ja maankäyttö sekä hydrologia. Nämä 
tekijät osin vaikuttavat myös luontotyypin ranta- ja 
vesikasvillisuuteen, jossa lisäksi ilmentyy esiintymän 
sijainti etelä-pohjoisakselilla.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta meanderoivat 
purot ja pikkujoet muodostavat arvokkaan pienvesiko-
konaisuuden, jossa muun muassa rantakasvillisuuden 
eri sukkessiovaiheet vaihtelevat. Sedimentaation myötä 
syntyy uusia avoimia elinympäristöjä heikoimmin kil-
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pailussa menestyville kasvilajeille, ja toisaalta eroosio 
vaikuttaa rantakasvillisuuteen. Eroosion jokitörmistä 
uomaan kaatamat puut vaikuttavat olennaisesti uusien 
uomien syntymiseen, ja puuaines on myös tärkeä osa 
akvaattisten ekosysteemien toimintaa. Myös meande-
roivilla jokiosuuksilla esiintyvät vanhat uoman osat 
lisäävät ja monipuolistavat alueen vesielinympäristöjä. 

Meanderoivien pienten joki- ja purouomien rantojen 
kasvillisuus käsittää eri sukkessiovaiheissa olevia kas-
villisuuden yhteisöjä, jotka vaihtelevat lähes paljaista ja 
vähäkasvisista rannoista (sedimentaation alkuvaihees-
sa olevat rannat, jyrkät hiekkarannat/törmät) eri tyyp-
pisiin luhta-, niitty-, suo- ja metsärantoihin. Alavilla tul-
varannoilla vallitsevat muun muassa sarayhdyskunnat, 
järviruoko- ja järvikorteyhdyskunnat, luhdat, pensaikot 
ja puustoiset rannat. 

Meanderoivien purojen ja pikkujokien varsinaisen 
uoman kasvillisuus on eroosion sekä uoma-aineksen 
liikkeen ja kulkeutumisen vuoksi niukkaa ja vähälajista. 
Sedimentaatioalueille voi niiden pysyvyydestä riippu-
en kuitenkin muodostua helofyyttien kasvustoja (esim. 
järviruoko Phragmites australis). Uhanalaisten kasvilaji-
en esiintymiä tässä luontotyypissä tunnetaan ainakin 
Pohjois-Karjalan alueelta Pyhäselkään laskevasta Sii-
laistenpurosta, jonka suistoalueella esiintyy uhanalaista 
juurtokaislaa (Scirpus radicans). Myös selkärangattomien 
lajien yksilö- ja lajimäärät ovat tämän luontotyypin var-
sinaisella uoma-alueella alhaisia. Lajisto koostuu muun 
muassa harvasukasmadoista (Oligochaeta) sekä survi-

aissääskien (Chironomidae), vesiperhosten (Trichopte-
ra) ja päivänkorentojen (Ephemeroptera) toukista.

Kalastollisesti meanderoivilla pienillä joilla ja pu-
roilla voi olla merkitystä erityisesti Pohjois-Suomessa 
virtakutuisille kaloille (mm. purotaimen Salmo trutta 
m. fario). Myös pikkunahkiainen (Lampetra planeri) voi 
esiintyä tämän luontotyypin alueilla. Kokonaisuutena 
meanderoivien purojen ja pikkujokien uomien kasvi- ja 
eläinlajisto tunnetaan kuitenkin huonosti, eikä tutki-
muksia tai selvityksiä tämän luontotyypin lajistosta ja 
lajiston vaihtelusta ole tehty.
Maantieteellinen vaihtelu: Meanderoivien purojen ja 
pikkujokien luontainen hydrologia ja veden laatu vaih-
televat luontotyypin maantieteellisen sijainnin, valu-
ma-alueen maankäytön ja ilmastollisten olosuhteiden 
mukaan. Pohjois-Pohjanmaan sekä Keski- ja eteläisen 
Suomen suovaltaisten alueiden meanderoiville joille on 
tyypillistä humuksen suuri määrä, kun taas Tunturi-La-
pin alueella luontotyyppiä luonnehtivat niukkaravintei-
suus ja kirkasvetisyys. Maantieteellinen vaihtelu näkyy 
myös näiden jokien ja purojen kasvillisuudessa.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Meanderoivat 
purot ja pikkujoet ovat osa jokiekosysteemien jatku-
moa, ja siten päällekkäisiä muiden virtavesityyppien 
kanssa. Jokien alaosilla sijaitsevat meanderoivat joet 
ovat yhteydessä alapuolisiin järviin, jotka puolestaan 
voivat edustaa eri järviluontotyyppejä. Luontotyyppi 
liittyy moniin jokien rantaluontotyyppeihin, kuten 
jokien suursaraikkorantoihin, jokien hiekka- ja hieta-

Varesjoki, Salo. Kuva: Jari Ilmonen
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rantoihin, jokien rantojen eroosiotörmiin sekä jokien 
rantapensaikoihin. Luontotyyppi liittyy myös useisiin 
suoluontotyyppeihin sekä joihinkin metsäluontotyyp-
peihin. Joissakin tapauksissa luontotyyppi voi liittyä 
myös perinneympäristöluontotyyppeihin.

g

!

!

! !

g !

!

!

!
Esiintyminen: Esiintyminen tunnetaan 
puutteellisesti. Luontotyyppiä esiintyy 
ainakin Salpausselkien vyöhykkeellä ole-
villa valuma-alueilla, erityisesti Poh-
jois-Karjalassa, mutta edustavia kohteita 
on myös muun muassa Keski-Suomessa, 
Uudellamaalla, Kainuussa, Kuusamossa 
sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.
Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden se-

kä turvetuotannon rehevöittävä ja liettävä kuormitus 
(Vre 2), metsien uudistamistoimet ja lisääntynyt puun 
korjuu (M 2), kunnostus- ja muut ojitukset (Oj 1), ilmas-
tonmuutos (Im 1), vesirakentaminen (Vra 1), kemialliset 
haittavaikutukset (Kh 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi tulkitaan ro-
mahtaneeksi, mikäli valtaosalla sen esiintymistä luon-
totyypin vesitalous on muuttunut niin paljon, että sille 
luonteenomaiset, dynaamiset prosessit (epästabiili-
suus, eroosio, sedimentaatio, sukkessio) ovat estyneet. 
Luontotyypin katsotaan romahtaneen, kun valtaosassa 
sen esiintymiä tyypille ominainen elinympäristöjen 
rakenne, lämpö-, happi- ja virtausolot ja/tai vedenlaa-
tu ovat oleellisesti heikentyneet. Korkeat ravinnetasot 
ja kesäkauden korkeat lämpötilat aiheuttavat leväku-
kintoja ja heikentävät happioloja. Luontotyyppi katso-
taan romahtaneeksi myös, jos sille ominainen lajisto on 
määrällisesti voimakkaasti vähentynyt ja korvautunut 
rehevöitymistä ja vesien lämpenemistä sietävällä la-
jistolla.
Arvioinnin perusteet: Meanderoivat purot ja pikku-
joet arvioitiin koko maassa ja osa-alueilla puutteellisesti 
tunnetuksi (DD) luontotyypiksi (A1–A3, C1 & C2a, D1 
& D2a).

Meanderoivia puroja ja pikkujokia on todennäköises-
ti hävinnyt vesirakentamisen ja säännöstelyn sekä oji-
tustoiminnan seurauksena, mutta määrän muutoksen 
suuruudesta ei ole tutkittua tietoa (A1–A3: DD). 

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen sekä 
esiintymispaikkojen tarkastelussa tukeuduttiin mean-
deroivien jokien selvitykseen sekä asiantuntija-arvioon, 
joiden perusteella meanderoivat purot ja pikkujoet arvi-
oitiin B-kriteerin perusteella koko maassa ja osa-alueilla 
säilyviksi (B1–B3: LC).

Abioottisen ja bioottisen laadun muutoksista men-
neen ja tulevan 50 vuoden aikajaksoilla ei ole riittävästi 
tietoa, jotta niitä olisi voitu arvioida (C1 & C2a, D1 & 
D2a: DD). Luontotyypin tilan arviointiin tulisi kehittää 
uusia menetelmiä.

Meanderoiviin puroihin ja pikkujokiin ovat vaikut-
taneet eniten ihmistoiminnan seurauksena heikenty-
nyt veden laatu, lisääntynyt kiintoainekuormitus ja 
hydrologisten olosuhteiden muutos. Vaikutukset ovat 
seurauksia etenkin 1960–70-luvuilla tehdyistä metsä-
ojituksista, kunnostusojituksista sekä maatalouden ja 
muun toiminnan aiheuttamasta kuormituksesta (mm. 
turvetuotanto). Pieniä meanderoivia jokia ja puroja on 

perattu ja suoristettu metsätalouden ojitusten yhteydes-
sä. Jonkin verran näiden jokien luonnontila on kärsinyt 
myös jokeen kaatuneiden puiden poistoista esimerkiksi 
kanoottireittien kulun parantamiseksi.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Luontotyypin laadun 
arvioidaan heikkenevän vähittäisen rehevöitymisen ja 
liettymisen sekä hydrologian muutosten seurauksena 
etenkin Etelä-Suomessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin pikkujoet ja purot 
(3260), Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210) ja tun-
turijoet ja purot (3220). Voi sisältyä metsälain erityisen 
tärkeään elinympäristöön purot ja norot. 

Menderoivista joista kuroutuneet juoluat voivat olla 
lampia. Ne voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön pienet lammet. Enintään 1 ha:n suuruiset 
luonnontilaiset lammet muualla kuin Lapin maakunnassa 
ovat vesilain mukaan säilytettäviä. 
Vastuuluontotyypit: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
meanderoivat joet ja purot.

V4.03.02 

Meanderoivat joet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa DD A1–A3, C1, 
C2a, D1, D2a –

Etelä-Suomi DD A1–A3, C1, 
C2a, D1, D2a –

Pohjois-Suomi DD A1–A3, C1, 
C2a, D1, D2a =

Luonnehdinta: Suuria ja keskikokoisia meanderoivia 
jokia luonnehtivat uoman epästabiilisuus sekä eroosion 
ja sedimentaation alati muokkaamat uoman osat (mm. 
Mansikkaniemi ja Mäki 1990; Koutaniemi 2000). Uoman 
kaartelu, serpentiinit ja meanderit sekä jokiuoman ajoit-
taiset muutokset ovat jokityypille luonteenomaisia, ja 
niiden seurauksena jokiuomasta kuroutuvat uoman osat 
voivat muodostaa eriasteisia makkarajärviä eli juoluoi-
ta. Nämä voivat kuroutua kokonaan irti alkuperäisestä 
jokiuomasta ja kehittyä eri sukkessiovaiheiden kautta 
pienvedestä suoksi. Juoluat voivat myös olla enemmän 
tai vähemmän yhteydessä alkuperäiseen jokiuomaan ja 
uoman prosessien seurauksena myös palata uudelleen 
uoman osaksi. Osa uomasta irtaantuneista juoluoista 
voi saada ylivirtaamakausina vesitäydennystä itse pää-
uomasta. Tämä luo juoluoihin toistuvaa vuodenaikais-
vaihtelua, joka muokkaa ja ylläpitää uomarakennetta ja 
voi myös estää juoluoita muuttumasta kokonaan soik-
si. Meanderoivien jokien uomaan voi myös kasaantua 
erodoitunutta ainesta särkiksi. Meanderoiva jokityyppi 
esiintyy yleensä osana jokea alueella, jossa uoma kulkee 
sopivan maaperän läpi.

Suuret ja keskikokoiset meanderoivat joet tai mean-
deroivat jokien osat sijoittuvat jääkauden luomille tasai-
sille lajittuneille hiekka-, hieta- ja hiesumaille. Savi- ja 
turvealueiden mutkittelevia jokiuomia ei ole luettu tä-
hän tyyppiin, koska niiltä puuttuvat tälle luontotyypille 
ominaiset luontaiset häiriötekijät ja uoman muutokset.
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Topografiasta ja hiekkakerrosten paksuudesta joh-
tuen meanderoivat joet voivat uomaeroosion myötä 
luoda hyvinkin jyrkkärantaisia jokilaaksoja. Osaan 
tämän luontotyypin kohteista voi liittyä myös poh-
javesivaikutusta joko suoraan tai esimerkiksi ranta-
törmien ja jyrkkien rinteiden tihkupintojen tai pohja-
vesipurkaumien kautta. Usein meanderoivien jokien 
valuma-alueisiin liittyy myös muita jääkauden luomia 
geomorfologisia muodostumia, kuten harjuja, dyyni-
alueita, drumliineja, erilaisia reunamuodostumia sekä 
pohjavesialueita ja niihin liittyviä pohjavesiriippuvai-
sia elinympäristöjä. 

Meanderoivien jokien ja niiden erityispiirteiden vaih-
telua aiheuttavat ennen kaikkea lajittuneen aineksen 
luonne (hiekka, hieta, hiesu), valuma-alueen erityispiir-
teet ja maankäyttö sekä hydrologia (erityisesti ylivirtaa-
makaudet). Nämä tekijät osin vaikuttavat jokien ranta- ja 
vesikasvillisuuteen, jossa myös ilmentyy alueen sijainti 
etelä-pohjoisakselilla.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta meanderoivat 
joet muodostavat geomorfologisten arvojen lisäksi ar-
vokkaan ja monimuotoisen vesiluontokokonaisuuden, 
jossa muun muassa rantakasvillisuuden eri sukkessio-
vaiheet vaihtelevat. Sedimentaation myötä syntyy jat-
kuvasti uusia ja avoimia elinympäristöjä heikoimmin 
kilpailussa menestyville kasvilajeille, ja vastaavasti 
myös eroosio vaikuttaa rantakasvillisuuteen. Eroosion 
jokitörmistä uomaan kaatamat puut vaikuttavat olen-
naisesti uusien uomien ja juoluoiden syntymiseen, ja 
eroosion myötä uomaan kaatuva puuaines on myös 
tärkeä osa akvaattisten ekosysteemien toimintaa. Myös 
meanderoivilla jokiosuuksilla esiintyvät vanhat uoman 
osat lisäävät ja monipuolistavat alueen vesielinympäris-
töjä. Eriasteisesti jokiuomasta irti kuroutuneet juoluat, 
niiden eri sukkessiovaiheet sekä niihin muodostuva 
kasvillisuus (kosteikot, luhdat, soistumat ja myöhem-
mässä vaiheessa muodostuvat suotyypit) kuuluvat 
oleellisena osana luontotyyppiin.

Meanderoivien jokiuomien rantojen kasvillisuus kä-
sittää eri sukkessiovaiheissa olevia kasviyhteisöjä, jot-
ka vaihtelevat sedimentaation alkuvaiheessa ja jyrkillä 
hiekkarannoilla/törmillä esiintyvistä lähes paljaista, 
vähäkasvisista rannoista eri tyyppisiin luhta-, niitty-, 
suo- ja metsärantoihin. Alavilla tulvarannoilla vallitse-
vat muun muassa sarayhdyskunnat, järviruoko-, järvi-
kaisla- ja järvikorteyhdyskunnat, luhdat, pensaikot ja 
puustoiset rannat.

Suurten ja keskikokoisten meanderoivien jokien 
varsinaisen uoman kasvillisuus on niukkaa ja vä-
hälajista uoma-aineksen liikkeen ja kulkeutumisen, 
eroosion, vuoksi. Sedimentaatioalueille ja jokisärkille 
voi kuitenkin muodostua järviruoko-, järvikaisla- tai 
muita helofyyttikasvustoja. Kasvilajisto itse uoman 
ranta-alueilla on vaihtelevaa. Yleisiä luontotyypin uo-
man ja rantaviivan lajeja ovat muun muassa pullosara 
(Carex rostrata), jokapaikansara (C. nigra), luhtasara (C. 
vesicaria), järviruoko (Phragmites australis), järvikaisla 
(Schoenoplectus lacustris), ojasorsimo (Glyceria fluitans), 
rantavihvilä (Juncus alpinoarticulatus), rantaluikka 
(Eleocharis palustris), lamparevesikuusi (Hippuris vulga-
ris), ranta-alpi (Lysimachia vulgaris) ja suvantopaikoilla 

esimerkiksi uistinvita (Potamogeton natans). Meanderoi-
vien jokiuomien rannoilla voi esiintyä erikoistuneita 
kasvillisuusyhteisöjä sekä harvinaisten ja uhanalais-
ten lajien populaatioita, kuten esimerkiksi Utsjoella 
Pulmankijoen alaosan pensaskanervavarvikot (Myri-
caria germanica, Tynys ja Stolt 2004), Kuusamossa Ou-
lankajoen tataarikohokin (Silene tatarica, Jäkäläniemi 
2005) ja Ivalojoella sukassaran (Carex microglochin) 
populaatiot. Meanderoiville joille syntyvät hiekkaiset 
eroosiötörmät mahdollistavat myös törmäpääskyn (Ri-
paria riparia) pesinnän.

Juoluoille tyypillisiä putkilokasveja ovat muun 
muassa isoulpukka (Nuphar lutea), lumpeet (Nymphaea 
tetragona, N. alba), konnanulpukka (Nuphar pumila), 
uistinvita, vesitatar (Persicaria amphibia), keiholehdet 
(Sagittaria sagittifolia, S. natans), rantapalpakko (Sparga-
nium emersum), ratamosarpio (Alisma plantago-aquatica), 
kilpukka (Hydrocharis morsus-ranae), suovehka (Calla 
palustris) ja lamparevesikuusi. Tiheät luhtasammalten 
kasvustot ovat juoluoille tyypillisiä umpeenkasvun al-
kuvaiheessa (esim. haprarahkasammal Sphagnum ripa-
rium alkuvaiheen sammallajina ja myöhemmin sararah-
kasammal S. fallax). Umpeenkasvun edistyessä juoluat 
muuttuvat luhtaisiksi kosteikoiksi ja myöhemmin muun 
muassa luhtanevoiksi. Muita sammallajeja ovat esimer-
kiksi sirppisammalet, erityisesti tylppäsirppisammal 
(Warnstorfia pseudostraminea) ja Drepanocladus-lajit (mm. 
luhtasirppisammal, D. aduncus). Näkinpartaislevät (nä-
kinparrat Chara spp., siloparrat Nitella spp.) viihtyvät 
muun muassa hiekka-alustoilla.

Selkärangattomien lajien yksilö- ja lajimäärät tämän 
luontotyypin varsinaisella uoma-alueella ovat alhaisia. 
Lajisto koostuu muun muassa harvasukasmadoista 
(Oligochaeta) sekä surviaissääskien (Chironomidae), 
vesiperhosten (Trichoptera) ja päivänkorentojen (Ephe-
meroptera) toukista sekä hernesimpukoista (Pisidium 
spp.). Puuaines ja sen keräämä orgaaninen aines sekä 
kasvillisuus uomassa monipuolistavat lajistoa. Juolu-
oissa selkärangattomien eläinten määrä voi olla pääuo-
maa suurempi, sillä elinympäristö on enemmän lam-
pimainen, mutta sekä laji- että yksilömäärä vaihtelevat 
juoluoiden rehevyystason, kasvillisuuden ja sukkessio-
vaiheen mukaan. Edellisten ryhmien lisäksi juoluoissa 
tavataan muun muassa sudenkorentoja (Odonata) ja 
verkkosiipisiä (Neuroptera), kovakuoriaisia (Coleopte-
ra), vesisiiroja (Asellus aquaticus), pikkumalluaisia (Co-
rixidae) ja kaksisiipisten toukkia (Diptera).

Kalastollisesti suurilla ja keskikokoisilla meanderoi-
villa joilla on merkitystä erityisesti Pohjois-Suomessa 
virtakutuisille kaloille, muun muassa taimenelle (Salmo 
trutta) ja harjukselle (Thymallus thymallus). Myös pikku-
nahkiainen (Lampetra planeri) voi esiintyä tämän luon-
totyypin alueilla.

Kokonaisuutena suurten ja keskikokoisten mean-
deroivien jokien uomien kasvi- ja eläimistö tunnetaan 
huonosti, eikä tarkempia tutkimuksia tai selvityksiä 
tämän luontotyypin lajistosta ja lajiston vaihtelusta ole 
tehty.
Maantieteellinen vaihtelu: Suurten ja keskikokoisten 
meanderoivien jokien luontainen hydrologia ja veden laa-
tu vaihtelevat luontotyypin maantieteellisen sijainnin,  
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valuma-alueen maankäytön ja ilmastollisten olosuhtei-
den mukaan. Pohjois-Pohjanmaan sekä Keski- ja ete-
läisen Suomen suovaltaisten alueiden meanderoiville 
joille on tyypillistä humuksen suuri määrä, kun taas 
Tunturi-Lapin alueella näitä jokia luonnehtivat niukka-
ravinteisuus ja kirkasvetisyys. Maantieteellinen vaihte-
lu näkyy myös jokien ja purojen kasvillisuudessa.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Suuret ja kes-
kikokoiset meanderoivat joet/jokien osat ovat osa eri-
tyyppisiä jokivesien luontotyyppejä, joihin ne liittyvät 
ja/tai sisältyvät, ollen samalla osa jokiekosysteemien 
jatkumoa. Jokien alaosilla sijaitsevat meanderoivat joet 
ovat yhteydessä alapuolisiin järviin, jotka puolestaan 
voivat edustaa eri järviluontotyyppejä.

Luontotyyppi liittyy moniin jokien rantaluonto-
tyyppeihin, kuten jokien suursaraikkorantoihin, jokien 
hiekka ja -hietarantoihin, jokien eroosiotörmiin ja jokien 
rantapensaikoihin. Luontotyyppi liittyy myös useisiin 
suoluontotyyppeihin sekä joihinkin metsäluontotyyp-
peihin. Joissakin tapauksissa luontotyyppi voi liittyä 
myös perinneympäristöluontotyyppeihin.

Jokiuomista kuroutuvat makkarajärvet voivat pit-
kään jatkuneen umpeenkasvun seurauksena kehittyä 
luhdiksi ja soistua edelleen muiksi suoluontotyypeiksi.
Esiintyminen: Meanderoivia jokia ja/tai joen osia esiin-
tyy erityisesti Salpausselkien vyöhykkeellä olevilla va-
luma-alueilla, etenkin Pohjois-Karjalassa. Edustavia 
kohteita löytyy myös Uudeltamaalta, Kainuusta, Kuu-
samosta sekä Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista.

Meanderoivat joet

Varma

Mahdollinen

© SYKE 
(lähde osin: Maanmittauslaitos, GTK)

Oulankajoki, Kuusamo. Kuva: Jari Ilmonen
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Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin yhteydes-
sä tehdyssä, paikkatietoaineistoihin ja visuaaliseen 
karttatarkasteluun perustuvassa selvityksessä (yli 5 m 
virtavesiuomat, ks. tarkemmin osa 1, luku 5.3.2.4), tun-
nistettiin noin sata selvästi meanderoivaa ja noin 700 
mahdollista meanderoivaa virtavesiuomaa. Uomien 
pituus vaihteli muutamasta sadasta metristä vajaaseen 
35 kilometriin.

Edustavia suuria ja keskikokoisia meanderoivia jo-
kia on esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, kuten Lieksassa 
Koitereen pohjoispuolisilla alueilla, osin Patvinsuon 
kansallispuistossa: Suomunjoki, Hiienjoki ja Nälmän-
joki sekä Lieksan pohjoisosissa muun muassa Viekijoki. 
Edustavia kohteita ovat myös Muhoksen Muhosjoki, Pa-
lojoen yläosan alueet Enontekiöllä sekä Pahajoen keski-
osat Muoniossa ja Enontekiöllä.
Uhkatekijät: Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotan-
non rehevöittävä ja liettävä kuormitus (Vre 2), kunnos-
tus- ja muut ojitukset (Oj 1), metsien uudistamistoimet 
ja lisääntynyt puunkorjuu (M 1), ilmastonmuutos (Im 1), 
vesirakentaminen (Vra 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi tulkitaan ro-
mahtaneeksi, mikäli valtaosalla sen esiintymistä luon-
totyypin vesitalous on muuttunut niin paljon, että sille 
luonteenomaiset dynaamiset prossessit (epästabiilisuus, 
eroosio, sedimentaatio, sukkessio) ovat estyneet. Luon-
totyypin katsotaan romahtaneen, kun valtaosassa sen 
esiintymiä tyypille ominaiset lämpö-, happi- ja vir-
tausolot, vedenlaatu ja/tai elinympäristöjen rakenne 
ovat oleellisesti heikentyneet. Korkeat ravinnetasot ja 
kesäkauden korkeat lämpötilat aiheuttavat leväkukin-
toja ja heikentävät happioloja. Luontotyyppi katsotaan 
romahtaneeksi myös, jos sille ominainen lajisto on mää-
rällisesti voimakkaasti vähentynyt ja korvautunut rehe-
vöitymistä ja vesien lämpenemistä sietävällä lajistolla.
Arvioinnin perusteet: Meanderoivat joet arvioitiin ko-
ko maassa ja osa-alueilla puutteellisesti tunnetuksi (DD) 
luontotyypiksi (A1–A3, C1 & C2a, D1 & D2a).

Paikkatietoanalyysillä saatujen esiintymistietojen 
perusteella (ks. osa 1, luku 5.3.2.4) meanderoivia jokia 
on lähes koko maan alueella, ja luontotyyppi on levin-
neisyys- ja esiintymisalueen koon sekä esiintymispaik-
kojen määrän perusteella koko maassa ja osa-alueilla 
säilyvä (B1–B3: LC). Meanderoivien jokien määrän muu-
toksia ei kuitenkaan tunneta (A1–A3: DD), mutta muun 
muassa vesirakentamisen yhteydessä meanderoivia 
jokia on muutettu (esimerkiksi Lokan tekoaltaan alle 
jääneet joet).

Meanderoivien jokien morfologiasta ja uomadyna-
miikasta on olemassa suhteellisen paljon tutkimustietoa 
(esim. Koutaniemi 2000), mutta luontotyypin abiootti-
sesta laadusta ei kuitenkaan tiedetä tarpeeksi millään 
tarkastelualueella mahdollisten muutosten arviointia 
varten (C1 & C2a: DD). Muilla jokiluontotyypeillä käy-
tettyä hydromorfologista tilaa kuvaavaa muuttujaa tes-
tattiin myös meanderoiville joille siten, että muuttujan 
arvot laskettiin kaikille niille jokivesimuodostumille, 
joille meanderoivat joet sijoittuvat. Muuttuja edustaa 
kuitenkin koko vesimuodostumaa, eikä se sovellu pel-
kästään meanderoivien jokiosuuksien tilan arviointiin. 
Luontotyypin tilan arviointiin tulisikin kehittää uusia 

menetelmiä. Itse uoma-alueen lajistosta ja sen vaihte-
lusta ei myöskään ole juuri tietoa, joten meanderoivien 
jokien bioottisen laadun muutokset 50 vuoden aikajak-
soilla arvioitiin koko maassa ja osa-alueilla puutteelli-
sesti tunnetuiksi (D1 & D2a: DD).

Meanderoivien jokien tilaa ovat heikentäneet muun 
muassa maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon ra-
vinne-, kiintoaine- ja orgaanisen aineksen kuormitus, 
voimatalousrakentaminen, vesien säännöstely ja muut 
hydrologiset muutokset, valuma-alueen maankäytön 
muutokset sekä kuivatus- ja uittoperkaukset. Tulevai-
suudessa luontotyyppiä voivat uhata edellisten lisäksi 
etenkin kunnostusojitusten, metsien uudistamistoimien 
ja lisääntyneen puunkorjuun aiheuttama kuormitus.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Luontotyypin laadun 
arvioidaan heikkenevän vähittäisen rehevöitymisen ja 
liettymisen sekä hydrologian muutosten seurauksena 
etenkin Etelä-Suomessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin Fennoskandian luon-
nontilaiset jokireitit (3210). Meanderoivista joista kurou-
tuneet juoluat voivat olla lampia. Ne voivat sisältyä met-
sälain erityisen tärkeään elinympäristöön pienet lammet. 
Enintään 1 ha suuruiset luonnontilaiset lammet muualla kuin 
Lapin maakunnassa ovat vesilain mukaan säilytettäviä.
Vastuuluontotyypit: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
meanderoivat joet ja purot.

V5

Rannat

Ranta on maan ja veden vaihettumisalue, jonka laajuus 
ja vyöhykkeisyys määräytyvät vedenkorkeuden ja sen 
vaihteluiden mukaan. Varsinainen ranta eli eulitoraa-
li on keskiyläveden ja keskialaveden välinen rannan 
osa. Keskiylävesi on vuotuisten ylimpien ja keskiala-
vesi vuotuisten alimpien vedenkorkeuksien keskiarvo. 
Keskiveden (keskimääräinen vedenkorkeus) alapuolella 
oleva eulitoraalin osa on hydrolitoraali eli vesiranta ja 
keskiveden yläpuolinen geolitoraali eli maaranta (ku-
va 4.3). Pysyvästi vedenalaista rannan osaa kutsutaan 
sublitoraaliksi. Supralitoraali eli yläranta altistuu sa-
tunnaisesti aallokolle, vesipärskeille, poikkeuksellisen 
korkealle tulvalle, jään vaikutuksille, tuulelle ja muille 
rantavoimien vaikutuksille. Sen yläpuolella on epilito-
raali, joka edustaa ympäristön terrestrisiä luontotyyp-
pejä, mutta johon rantavoimat ja veden läheisyys vielä 
vaikuttavat esimerkiksi muuttuneina tuuli- ja kosteus-
oloina. Epilitoraali on parhaiten havaittavissa suurten 
vesien rannoilla. 

Edellisessä uhanalaisuusarvioinnissa (Ilmonen ym. 
2008; Leka ym. 2008a) järvien, lampien ja virtavesien 
luontotyypit käsiteltiin pääosin pelkästään yhdistel-
mätyyppieinä, joihin litoraalivyöhyke kuuluu yhtenä 
osana. Omina tyyppeinä käsiteltiin vain järvien hiek-
karannat, järvien kivikkorannat ja järvien pensaikko-
rannat. Myös ranta ymmärrettiin suppeammin, vain 
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keskiveden yläpuolisena litoraalin osana. Nyt tehdyssä 
arvioinnissa rantavyöhykkeen luontotyyppejä on halut-
tu käsitellä omina yksikköinä rantojen suuren ekologi-
sen merkityksen ja luonnonsuojeluarvon takia. Rannat 
ovat kuitenkin päällekkäisiä muiden arvioitujen sisä-
vesiluontotyyppien, kuten myös joidenkin terrestristen 
luontotyyppien kanssa. 

Rantojen luontotyypit käsitellään sekä vertikaa-
lisina että horisontaalisina kokonaisuuksina. Monet 
luontotyypit esiintyvät keskiveden molemmin puolin, 
esimerkiksi ruovikot ulottuvat sublitoraalin yläosista 
geolitoraaliin. Näitä rantojen luokituksen periaatteita 
sovelletaan myös useissa eurooppalaisissa luokituksissa 
(Påhlsson 1994; Rodwell 1995; Dierssen 1996; Janssen 
ym. 2016; EUNIS 2018).

Rannat ovat terrestristen ja akvaattisten ekosystee-
mien välisiä vaihettumisvyöhykkeitä. Ne ovat tärkei-
tä biologisen monimuotoisuuden kannalta, sillä niillä 
muun muassa elää runsaasti rannoille erikoistunutta 

lajistoa. Suomessa rantojen merkitys on erityisen suu-
ri vesistöjen suuren määrän vuoksi. Järvien ja lampien 
rantaviivan pituus on koko maassa 221  000  km, josta 
pinta-alaltaan yli 50 ha suuruisten järvien rantaviivan 
osuus on 123  400  km (taulukko 4.1). Erityisen paljon 
järvien rantoja on Järvi-Suomessa. Yli 2 m levyisten vir-
tavesien rantaviivan pituus on 343 000 km. 

Rannoista koottiin yleistietoa tarkastelemalla eri ko-
koluokan virta- ja vakavesien rantavyöhykkeen maan-
peitettä ja maankäyttöä Corine 2012 –aineiston avulla 
(Corine maanpeite 2012). Maanpeite- ja maankäyttö-
tietoa (ks. taulukko 4.2) koottiin rantavyöhykkeeltä 
20 x 20 m2:n kokoisilta kuva-alkioilta (pikseleiltä) 1–3 
kuva-alkion leveydeltä. Pienen kokoluokan vesistöissä 
tarkasteltiin rantaviivalle osuvaa yhden kuva-alkion 
levyistä vyöhykettä, isommissa vesistöissä tämän li-
säksi yhtä alkiota veden ja yhtä maan puolelta. Ana-
lysoitua järvien ja lampien rantaviivaan rajautunutta 
rantaluontotyyppien aluetta on 12 196 km2, josta vesi-

Sublitoraali

Vesiraja

Keskiylävesi

Keskivesi

Keskialavesi

Epilitoraali

Supralitoraali

Profundaali eli valoton 
syvän veden vyöhyke

Geolitoraali eli maaranta

Hydrolitoraali eli vesiranta

Kuva 4.3. Sisävesien rantavyöhykkeet. Lähde: Pääasiassa Elorannan (2005) mukaan.

Taulukko 4.1. Eri kokoluokan järvien ja lampien sekä virtavesien rantojen pituus (km) ja rantaviivan osuus vesistötyypin rantojen 
kokonaispituudesta. Rantojen pituus esitetään myös kasvillisuusvyöhykkeittäin (HB hemiboreaalinen vyöhyke, EB eteläboreaa-
linen vyöhyke, KB keskiboreaalinen vyöhyke, PB pohjoisboreaalinen vyöhyke). Lähteet: Kartano 2018; Ranta10 2016.

Vesistötyyppi HB + EB KB Etelä-Suomi  
(HB + EB + KB)

Pohjois-Suomi 
(PB)

Koko maa

km % km % km % km % km %

Järvet ja lammet

Pinta-ala 0–10 ha 19 594 9 13 792 6 33 386 15 31 565 14 64 950 29

Pinta-ala 10–50 ha 14 499 7 7 450 3 21 949 10 10 634 5 32 583 15

Pinta-ala 50–4 000 ha 35 843 16 16 341 7 52 183 24 14 184 6 66 368 30

Pinta-ala ≥ 4 000 ha 43 851 20 6 358 3 50 209 23 6 798 3 57 006 26

Yhteensä 113 787 52 43 940 20 157 727 71 63 181 29 220 908 100

Virtavedet

Leveys 2–5 m 93 958 27 90 458 26 184 416 54 79 094 23 263 510 77

Leveys > 5 m 19 822 6 31 178 9 50 999 15 28 444 8 79 443 23

Yhteensä 113 779 33 121 636 35 235 415 69 107 538 31 342 953 100
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aluetta 5  579  km2. Vastaavat luvut virtavesien osalta 
ovat 6 894 km2 ja 735 km2. Näitä lukuja ei voi käyttää 
rantojen kokonaismäärinä, mutta luvut ovat kuiten-
kin suuntaa-antavia. Monissa tapauksissa rantaluonto-
tyyppien alue voi olla huomattavan suuri ja ulottua nyt 
käytetyn rajauksen ulkopuolelle. Toisaalta varsinkin 
suuremmissa vesistöissä käytettyyn kolmen kuva-al-
kion levyiseen rajaukseen sisältyy usein rantaluonto-
tyyppeihin kuulumattomia alueita. 

Corine-maanpeiteaineistoon perustuvan paikkatie-
toanalyysin perusteella 31 % järvien ja lampien ran-
ta-alueista on puustoisia kivennäismaita (taulukko 4.2). 
Nämä ovat pääosin havumetsiä, mutta rannoilla on run-
saasti myös lehti- ja sekametsiä. Puustoisia turvemaita 
on 6 % tarkastellun rantavyöhykkeen pinta-alasta. Avoi-
mien, keskiveden ylä- ja alapuolisten rantakosteikkojen 
osuus on yhteensä 9 %. Nämä sisältävät muun muassa 
maatuvia vesialueita, tulva-alueita, ruovikkoja ja kais-

Taulukko 4.2. Järvien ja lampien (a) sekä virtavesien (b) rantojen eri maanpeite- ja maankäyttöluokkien pinta-alojen osuudet 
(%) Corine 2012 -aineiston mukaan (Corine maanpeite 2012) Etelä- ja Pohjois-Suomessa sekä koko maassa. Tarkastellut 
maanpeite- ja maankäyttöluokat on yhdistetty alkuperäisistä Corine-luokista. Järvien ja lampien kokoluokassa 0–10 ha ja 
virtavesien kokoluokassa 2–5 m tarkasteltiin rantaviivalle osuvan yhden kuva-alkion (20 x 20 m2) levyistä rantavyöhykettä, 
suurempien kokoluokkien vesillä kolmen kuva-alkion levyistä vyöhykettä.1 Luettu tässä Corine-luokat ”harvapuustoiset 
alueet, cc < 10 %”, ”niukkakasvustoiset kangasmaat” (esiintyy Pohjois-Suomessa) sekä ”varvikot ja nummet” (pääasiassa 
Pohjois-Suomessa metsänrajan yläpuolella). 2 Luettu tässä Corine-luokat ”sisämaan kosteikot maalla” ja ”avosuot”.

(a) Järvet ja lammet
Maanpeiteluokka Maanpeiteluokkien osuudet (%)

Pinta-ala 0–10 ha Pinta-ala 10–50 ha Pinta-ala 50–4 000 ha Pinta-ala ≥ 4 000 ha
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Voimakkaasti muokatut alueet
Rakennetut alueet 2 < 1 1 4 1 3 6 2 6 7 2 6 5
Maa-aineisten ottoalueet < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Maatalousmaa 1 < 1 1 2 < 1 1 2 1 2 1 < 1 1 1
Puustoiset alueet
Harvapuustoiset alueet 
kivennäismaalla

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Harvapuustoiset alueet 
turvemaalla

2 2 2 1 2 1 0 1 1 < 1 < 1 < 1 1

Havumetsät kivennäismaalla 21 18 19 24 20 23 23 23 23 27 31 27 24
Havumetsät turvemaalla 17 4 11 7 5 6 3 4 3 1 1 1 4
Lehti- ja sekametsät 
kivennäismaalla

5 5 5 6 5 6 7 5 7 7 2 6 6

Lehti- ja sekametsät 
turvemaalla

3 1 2 2 1 1 1 1 1 < 1 < 1 < 1 1

Avoimet alueet
Avoimet kalliomaat < 1 2 1 < 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Avoimet kangasmaat1 2 12 7 1 4 2 1 3 1 1 2 1 2
Avoimet rantahietikot ja dyynit < 1 < 1 < 1 0 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Avoimet rantakosteikot 
(keskiveden alapuolella)

3 < 1 2 5 1 4 6 1 5 5 < 1 5 4

Avoimet rantakosteikot 
(keskiveden yläpuolella)2

8 26 17 4 13 7 2 6 3 1 5 2 5

Vesistöt
Joet < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Järvet 34 31 32 44 48 45 46 51 47 49 54 50 46
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

likkoja sekä avosoita ja soistumia. Avoimien kangas-
maiden osuus taas on 2 %. Voimakkaasti muutettujen 
alueiden (rakennettu, maa-ainesten otto ja maatalous-
maa) osuus tarkastellulla rantavyöhykkeellä on järvillä 
ja lammilla 6 %. Vastaavasti virtavesien ranta-alueista 
runsas kolmannes (39 %) on puustoisia kivennäismaita 
ja 20 % puustoisia turvemaita. Avoimien rantakosteik-
kojen osuus tarkastellusta rantavyöhykkeestä on 8 % ja 
avoimien kangasmaiden 4 %. Voimakkaasti muutettuja 
ranta-alueita on vajaa viidennes, 18 %.

Rantojen merkitys lajistolle on suuri ja monet ranto-
jen lajit ovat uhanalaistuneet. Vuoden 2010 lajien uhan-
alaisuusarvioinnin (Rassi ym. 2010) mukaan sisävesien 
rannat ovat lähes 120 lajin ensisijainen elinympäristö ja 
yhtenä elinympäristönä noin 230 uhanalaiselle lajille.  
Vesiselkärangattomien elinympäristöksi on uhanalais-
ten lajien arvioinnissa kirjattu pääsääntöisesti vesie-
linympäristöt, mutta monet niistä elävät vesirannan 
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alueella. Ensisijaisesti rannoilla esiintyvissä lajeissa 
on eniten kovakuoriaisia, sammalia ja jäkäliä, kaikista 
rannoilla esiintyvistä uhanalaisista lajeista suurimpia 
ryhmiä ovat kovakuoriaisten ohella perhoset, putki-
lokasvit, sammalet ja linnut. Vuoden 2010 arvioinnin 
perusteella rantalajien osuus uhanalaisista lajeista oli 
kasvanut verrattuna edelliseen arviointiin (Rassi ym. 
2000). Myös vuoden 2015 lintujen uhanalaisuuden arvi-
oinnissa todettiin monilla lintulajeilla selviä muutoksia 
huonompaan tilaan (Tiainen ym. 2016). 

Sisävesien rantaluonnosta ei ole käytettävissä sa-
manlaista yksityiskohtaista luokitusta kuin Itämeren 
rantojen luontotyypeistä (Itämeren rannikko, luku 3), 
joten sisävesien rantojen tarkastelu joudutaan teke-
mään suhteellisen yleispiirteisten tyyppien pohjalta. 
Myös rantojen perinnebiotooppien luokittelu (luku 8) 
on luonnonrantojen luokitteluun verrattuna tarkempi. 
Tulevaisuudessa rantojen luokittelua tulisi edelleen ke-
hittää, varsinkin kasvillisuusrantojen osalta (ruovikot 
ja suurhelofyyttien kasvustot, suursaraikot ja ranta-
pensaikot). 

Rannat on luokiteltu tässä arvioinnissa toisaalta 
avoimiin tai vähäkasvistoisiin substraattirantoihin 
ja toisaalta kasvillisuusrantoihin. Avoimella rannalla 
kasviton substraattipinta (esimerkiksi kivikko, hiekka, 
savi) on vallitseva ja kasvillisuus esiintyy laikuittain. 
Järvien ja jokien rantatyypit on luokiteltu erikseen kahta 
poikkeusta lukuun ottamatta (ruovikot ja suurhelofyyt-
tikasvustot, suursaraikot). On huomattava, että ranto-
jen luokittelussa järvenrantojen luontotyypit sisältävät 

(b) Virtavedet
Maanpeiteluokka Maanpeiteluokkien osuudet (%)
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Ke
sk
im

ää
rin

 k
ok

o 
ra
nt
a-
ala

sta

Et
elä

-Su
om

i

Po
hjo

is-
Su
om

i

Ko
ko

 m
aa

Et
elä

-Su
om

i

Po
hjo

is-
Su
om

i

Ko
ko

 m
aa

Voimakkaasti muokatut alueet
Rakennetut alueet 2 < 1 2 5 1 4 3
Maa-aineisten ottoalueet < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Maatalousmaa 26 1 18 19 1 13 15
Puustoiset alueet
Harvapuustoiset alueet kivennäismaalla 5 2 4 4 2 3 3
Harvapuustoiset alueet turvemaalla 3 7 4 1 3 2 3
Havumetsät kivennäismaalla 16 16 16 20 25 22 19
Havumetsät turvemaalla 14 16 15 6 8 7 11
Lehti- ja sekametsät kivennäismaalla 20 11 17 16 15 16 16
Lehti- ja sekametsät turvemaalla 10 10 10 3 4 4 7
Avoimet alueet
Avoimet kalliomaat < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Avoimet kangasmaat1 2 6 4 4 5 4 4
Avoimet rantahietikot ja dyynit < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Avoimet rantakosteikot (keskiveden alapuolella) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Avoimet rantakosteikot (keskiveden yläpuolella)2 2 30 10 2 11 5 8
Vesistöt
Joet < 1 < 1 < 1 18 24 20 11
Järvet < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100

myös lampien rannat ja että jokien rannat kattavat myös 
soveltuvin osin purojen rannat.

Merkittävä osa rantojen luontotyypeistä sisältyy 
muihin luontotyyppiryhmiin. Rantakalliot on esitel-
ty ja arvioitu kallioiden, luhdat ja rantasuot soiden, 
tulvametsät metsien sekä rantaniityt ja tulvaniityt 
perinnebiotooppien yhteydessä. Rantaniityt ja tulva-
niityt ovat osin päällekkäisiä sisävesien ja rantojen 
luontotyyppiryhmässä arvioitujen ruovikoiden ja 
suurhelofyyttien kasvustojen sekä suursaraikoiden 
kanssa. Rantametsät sisältyvät metsien luontotyyp-
peihin, erityisesti lehtipuuvaltaisiin lehtomaisiin ja 
tuoreisiin kankaisiin. Sisävesien rannoilla on muun 
muassa vesistöjen pinnanlaskujen seurauksena jon-
kin verran rannikon primäärisukkessiometsiin ver-
rattavia leppä-, koivu- ja tuomivaltaisia metsiä, joi-
den maaperä poikkeaa kangasmetsistä ja kuivempien 
alueiden lehdoista. Näiden tarkempi kuvaaminen ei 
tutkimuksen puutteen takia ole kuitenkaan ollut tässä 
yhteydessä mahdollista.

Rantojen ominaispiirteitä

Vedenpinnan vaihtelu, rannan muodot ja rantavoimien 
vaikutus määräävät rantavyöhykkeen leveyden. Mikä-
li ranta on jyrkkä ja vedenkorkeuden vaihtelu pientä, 
rajoittuu vesialue jokseenkin suoraan tai kapean ranta-
reunuksen välityksellä ympäröivään kasvillisuuteen, 
esimerkiksi kallioihin, kangasmetsään tai suohon. 
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Alavilla rannoilla ala- ja yläveden välinen alue voi olla 
satoja metrejä leveä ja rannan vyöhykkeisyys on hyvin 
kehittynyt.

Rannan luontotyypit muotoutuvat veden korkeu-
den ja sen vaihtelujen, maaperän, rannan avoimuuden 
ja kasvillisuuden perusteella. Niukasti kasvittuneiden 
rantojen luontotyypit vastaavat melko suoraan maa-
perän laadun perusteella määriteltyjä rantatyyppejä. 
Niitä ovat erityisesti kallio- ja kivikkorannat sekä so-
ra- ja hiekkarannat. Varsinkin avoimilla hiekka- ja so-
rarannoilla kasvillisuuden kehittymiseen vaikuttavat 
kasvualustan liikkuminen veden virtauksen, aaltojen, 
jään tai tuulen vaikutuksesta. Suojaisilla rannoilla ki-
vikko-, sora- ja hiekkarannoillekin voi kehittyä melko 
sulkeutunutta ilmaversois- ja niittykasvillisuutta. Hie-
nojakoisemmilla ja tavallisesti suojaisemmilla hieta-, 
savi-, lieju- ja mutarannoilla on yleensä sulkeutunutta 
ilmaversois-, suursaraikko- ja rantaniittykasvillisuut-
ta. Tällaisilla rannoilla vyöhykkeisyys voi olla selvästi 
nähtävissä ja kasvillisuuden valta- ja tunnuslajien pe-
rusteella voidaan erottaa useita kasviyhdyskuntia.

Hydro- ja geolitoraali ovat olosuhteiden mukaan 
kasvittomia tai kasvipeitteisiä. Sulkeutuneessa kas-
villisuudessa vallitsee helofyytti- eli ilmaversoiskas-
villisuus. Sen yläpuolella, geolitoraalin yläosassa ja 
supralitoraalissa on suursaraikkoja ja erilaisia ranta-
niittyjä. Geolitoraalin yläosiin ja supralitoraalin ala-
osiin alkaa vakiintua pajuja ja leppiä (Salix spp., Alnus 
spp.). Pensaikkojen yläpuolella on yleensä leppä- tai 
koivuvaltaisia rantametsiä, jotka vaihettuvat kangas-
metsiksi tai lehdoiksi.

Jokien rannoilla vedenkorkeuden vuodenaikainen 
vaihtelu, erityisesti tulvien ajoittuminen, korkeus ja 
kesto, on keskeinen tekijä. Kun tähän yhdistyy veden 
virtausnopeus ja sen vaihtelu, joen pohjamaan laatu, 
joen morfologia sekä tulvan tuoma ravinnelisäys ja 
rantojen liettyminen, rannoille kehittyy hyvin erilaisia 
kasvupaikkoja. Jokiin voi eroosio- ja sedimentaatio-olo-
jen vaihtelun seurauksena kehittyä laakeita tai jyrkkiä 
rantoja, toisinaan joki voi muodostaa silmukkamaisia 
mutkia eli meandereja.

Eräät kalalajit kutevat ranta-alueilla tai niiden poika-
set käyttävät ranta-alueita, jotka korkean veden aikaan 
ovat kalojen saavutettavissa, mutta matalan veden ai-
kaan voivat olla vedettömiä tai niukkavetisiä. Varsin-
kin keväällä tulvaveden aikoihin kutevat lajit käyttä-
vät ranta-alueita, jotka lämpiävät aikaisin. Hauki (Esox 
lucius) on tyypillinen laji, joka melko laajasti käyttää 
tulvaniittyjä ja muita ranta-alueita kutu- ja poikasaluee-
na. Tulvavesien vähitellen laskiessa hauenpoikaset siir-
tyvät veden mukana kasvillisuusvyöhykkeen syvem-
piin osiin. Mateet (Lota lota) kutevat usein ranta-aluetta 
syvemmällä, mutta poikasten kuoriutuessa aikaisin 
keväällä ne levittäytyvät aivan mataliin rantavesiin 
kehittymään ja kasvamaan. Myös joidenkin syksyllä 
syvemmälle kutevien lajien, kuten siian (Coregonus lava-
retus) ja muikun (C. albula) keväällä kuoriutuvat poikaset 
osittain hyödyntävät hyvinkin matalaa rantavyöhykettä 
varhaisvaiheen kehityksessä.

Useat rantaluontotyypit ovat tärkeitä elinympäris-
töjä linnuille pesimä-, ruokailu- ja muuton aikaisina le-

vähdysalueina. Rehevien ja runsasravinteisten järvien 
helofyyttikasvustot, ruovikot ja liejurannat ovat tärkeitä 
muun muassa rantakanoille (Rallidae), kuten luhtaka-
nalle (Rallus aquaticus), luhtahuitille (Porzana porzana) ja 
nokikanalle (Fulica atra) sekä eteläisemmässä Suomessa 
liejukanalle (Gallinula chloropus), ja kahlaajista taivaan-
vuohelle (Gallinago gallinago). Ranta-alueita hyödyntävät 
myös esimerkiksi kaulushaikara (Botaurus stellaris) sekä 
useat puoli- ja kokosukeltajat, kuten tavi (Anas crecca), 
sinisorsa (A. platyrhynchos), lapasorsa (Spatula clypeata) 
ja harvakuisempina muun muassa heinätavi (S. quer-
quedula) ja harmaasorsa (Mareca strepera). Petolinnusta 
ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) on näille alueille 
luonteenomainen pesimälintu ja jalohaukoista nuoli-
haukka (Falco subbuteo) saalistaa näillä alueilla. Laajo-
jen ruovikkorantojen lajeja ovat muun muassa ruoko- ja 
rytikerttunen (Acrocephalus schoenobaenus, A. scirpaceus). 
Myös pensaikkorannat ovat linnustolle tärkeitä. Avoi-
milla hietikko-, sora- ja sekalajitteisilla rannoilla sekä 
liejurannoilla on erityistä merkitystä muutonaikaisina 
levähdys- ja ruokailualueina kahlaajille, kuten lirolle 
(Tringa glareola) ja valkoviklolle (T. nebularia), mutta niille 
tyypillisiä pesimälajeja ovat muun muassa rantasipi (Ac-
titis hypoleucos) ja pikkutylli (Charadrius dubius). Eroosio-
törmät voivat olla tärkeitä törmäpääskyn (Riparia riparia) 
pesimäalueita.

Rantatyyppien kehittyminen vaihtelee suuresti 
rannan muotojen ja muiden paikallisten olosuhteiden 
mukaan sekä ihmistoiminnan seurauksena. Usein ran-
tatyypit esiintyvät mosaiikkimaisesti tai vaihettuvat 
vähittäin toisiinsa. Suojaisuus ja rannan topografia tai 
pidemmällä aikavälillä tapahtuva maankohoamisesta 
johtuva suurten vesistöjen rantojen kallistuminen voivat 
edistää rantasoistumien ja -soiden kehittymistä.

Ihminen on ottanut laidunkäyttöön ja niittänyt 
suurta osaa rantojen ilmaversoiskasvustoista ja luon-
nonniityistä, laajentanut niitä raivaamalla ja estänyt 
niiden pensoittumista. Ihmisen vaikutus niittyranto-
jen syntymiseen ja avoimena pysymiseen on ollut niin 
merkittävä, että suursaravyöhykkeen yläpuoliset niitty-
rannat käsitellään perinnebiotooppien kasvillisuuden 
yhteydessä. Toisaalta rantapensaikkoja ja -metsiä on 
raivattu pelloiksi tai ojitettu ja muokattu metsätalou-
den käyttöön. Ojitus ja muu eroosiota lisäävä toiminta 
on lisännyt laajalti rantojen liettymistä ja muuttanut 
niiden luontotyyppejä. 

Rannoilla esiintyy usein jääntyönnön aikaansaamia 
rantapalteita. Aaltojen ja tuulen kuljettama materiaali 
kasautuu usein törky- eli detritusvalleiksi. Rantavoimat 
voivat myös ylläpitää matalaa aukkoista kasvillisuutta 
(amfibionttivyöhyke). Näitä rantojen erityispiirteitä voi 
esiintyä useiden rantojen luontotyyppien yhteydessä. 
Näitä rantojen rakennepiirteitä kuvataan tarkemmin 
tietolaatikossa 4.1. 

Rantojen kasvillisuuden ja kasvilajiston kuvauksessa 
on tässä raportissa hyödynnetty muun muassa tietoläh-
teitä Dierssen (1996), Eurola (1965; 1967), Påhlsson (1994), 
Rodwell (1995), Hanhela (1983) ja Väre (2011). Kuvauksis-
sa ja vertailussa Euroopan muiden alueiden rantakas-
villisuuteen on hyödynnetty myös lähdettä European 
Environment Agency (2018).
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V5.01

Järvien kivikko- ja lohkarerannat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

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

Luonnehdinta: Järvien kivikko- ja lohkarerannat ovat 
avoimia tai vähäkasvistoista rantoja, joiden maa-aines 
muodostuu pääosin kivistä (ø 6–60 cm) tai lohkareista 
(ø yli 60 cm). Näiden lomassa voi olla hienompaa ki-
viainesta ja orgaanista maata. Järvien kivikkorannat 
vaihtelevat kapeista pallekivikoista leveämpiin huuh-
toutumislohkareikkoihin ja rakkakivikoihin. Ran-
nan kaltevuus vaihtelee loivasta jyrkkään. Avoimet, 
tuulelle ja aallokolle alttiit kapeat kivikkorannat ovat 
tavallisesti kasvillisuudeltaan hyvin niukkoja. Suojai-
silla ja loivilla paikoilla kasvillisuus voi olla melko 

Tietolaatikko 4.1.

Heikki Toivonen

Rantojen erityispiirteitä: rantapalteet, 
törkyvallit ja pienten amfibionttien vyöhyke

Avointen rantojen yläosissa tavataan jään työntö- ja mui-
den rantavoimien aikaansaamia rantapalteita. Niitä tava-
taan erityisesti matalilla sora-, hiekka- ja hietarannoilla, 
varsinkin suurten ja keskikokoisten järvien rannoilla. 
Rantapalteissa kasvaa rantakasvien lisäksi metsä- ja suo-
lajeja, myös joskus niittylajeja. Palteiden lajisto vaihtelee 
sekoittuneesta maasta, ylempää tihkuvasta kosteudes-
ta, kapeilla rannoilla myös aalto- ja pärskevaikutuksesta 
johtuen. Usein tavataan muun muassa siniheinää (Molinia 
coerulea), kastikoita (Calamagrostis spp.), jouhisaraa (Carex 
lasiocarpa), jokapaikansaraa (Carex nigra) ja muita saroja 
sekä kurjenjalkaa (Comarum palustre). Palteissa kasvaa mo-
nia maksa- ja lehtisammalia, joiden joukossa on myös vaa-
teliasta lajistoa, varsinkin jos rantapalteessa on tihku- tai 
pärskevaikutusta. Rantapalteen yläosassa on usein suo- ja 
metsävarpuja. Sekalajitteisille rannoille kehittyy usein ran-
tapalteen tyyppinen niukkakasvinen reunus.

Törky- eli detritusvallit ovat syntyneet pääosin aaltojen 
ja jään kuljettamasta hajoavasta kasvimassasta, johon voi 
sekoittua myös maata. Eniten niitä tavataan keskisuurten 
ja suurten vesien rannoilla. Törkyvalleille kehittyy pionee-
riluonteista kasvillisuutta, jossa on rantakasveja, usein myös 
niittykasveja tai rikkakasveja. Niillä kasvavat muun muassa 
tummarusokki (Bidens tripartita), suoputki (Peucedanum pa-
lustre), ukontatar (Persicaria lapathifolia), katkeratatar (Persi-
caria hydropiper), hierakat (Rumex spp.), rantanenätti (Rorip-
pa palustris), ranta-alpi (Lysimachia vulgaris), luhtakurjennok-
ka (Scutellaria galericulata), rantamatara (Galium palustre), 
rantapuntarpää (Alopecurus aequalis), leskenlehti (Tussilago 
farfara) ja peltosaunio (Tripleurospermum inodorum). Ravintei-
sissa järvissä ruovikon yläosiin ja sisäpuolelle (geolitoraaliin 

ja supralitoraalin alaosiin) voi kasaantua maatuvia törkyval-
leja, joihin kehittyy usein tiheää pioneerikasvillisuutta. Näil-
lä valleilla voi kasvaa edellä mainittujen lajien lisäksi myös 
muun muassa säde- ja nuokkurusokkia (Bidens radiata, B. 
cernua), rantayrttiä (Lycopus europaeus), leveäosmankäämiä 
(Typha latifolia), myrkkykeisoa (Cicuta virosa) ja punakoisoa 
(Solanum dulcamara).

Avoimilla laakeilla rannoilla ilmaversoiskasvillisuus 
pysyy usein harvana jään ja muiden rantavoimien vaiku-
tuksesta, jolloin rannoille kehittyy pienten amfibionttien 
vallitsemaa kasvillisuutta. Tällä tarkoitetaan pienten sekä 
vesi- että maarannassa esiintyvien vesi- ja rantakasvien 
(amfibiontit) yhdyskuntia. Niissä kasvaa esimerkiksi hapsi-
luikkaa (Eleocharis acicularis), rantaleinikkiä (Ranunculus rep-
tans), äimäruohoa (Subularia aquatica), vaalealahnanruohoa 
(Isoëtes echinospora), vesitähtiä (Callitriche palustris, C. poly-
morpha) ja vesirikkoja (Elatine spp.), ravinteisenpuoleisilla 
paikoilla myös paunikkoa (Crassula aquatica) ja mutayrittiä 
(Limosella aquatica). Maarannan alaosassa voi kasvaa ta-
vanomaisten matalien rantakasvien (mm. vihvilät) lisäksi 
hieman vaateliaampaa lajistoa, kuten sirohernesara (Carex 
viridula var. pulchella), konnanlieko (Lycopodiella inundata) ja 
siniyökönlehti (Pinguicula vulgaris). Myös harvinainen my-
kerösara (Carex bohemica) kasvaa tällaisilla rannoilla. Niillä 
voi esiintyä harvakseltaan myös sammalia, joiden joukossa 
voi olla hieman vaateliaampaa lajistoa (Sphagnum compac-
tum, S. auriculatum, S. subsecundum ym.). 

Tällaisia yhdyskuntia esiintyy varsinkin hiekka- ja sitä 
hienojakoisempien rantojen yhteydessä. Ravinteisilla alus-
talla tällaiset rannat vaativat avoimina säilyäkseen erilaisia 
häiriötekijöitä, esimerkiksi laidunnusta. Perinnebiotooppien 
uhanalaisuuden arvioinnissa tällainen kasvillisuus on nimetty 
sisävesien hapsiluikkarantaniityiksi (luku 8), Keski-Euroo-
passa tällainen kasvillisuus on puolestaan luettu luokkaan 
Isoeto-Nanojuncetea, joka on ominaista erilaisille ajoittain 
kuivuville rannoille ja lammikoille (Dierssen 1996).

peittävääkin. Eliöstön lajikoostumukseen ja runsau-
teen vaikuttaa myös kivikon rakenne. Peittävässä ja 
pystysuunnassa syvässä kivikossa putkilokasvillisuus 
on hyvin niukkaa, mutta sammalia ja jäkäliä voi ol-
la vesirajassa paikoitellen, ylempänä myös lohkareita 
peittävinä kasvustoina. 

Kivikko- ja lohkarerannoilla voivat kasvaa harvak-
seltaan muun muassa järvikorte (Equisetum fluviatile), 
rantaluikka (Eleocharis palustris), terttualpi (Lysimachia 
thyrsiflora), ranta-alpi (L. vulgaris), jouhivihvilä (Juncus 
filiformis), ruokohelpi (Phalaroides arundinacea), järviruo-
ko (Phragmites australis), röllit (Agrostis spp.), kastikat 
(Calamagrostis spp.), sarat (Carex spp.), rantamatara (Ga-
lium palustre) ja rantakukka (Lythrum salicaria). Loivien 
kivikkorantojen yläosassa voi olla aukkoista pajukkoa 
(Salix spp.) tai harvemmin tervaleppää (Alnus glutinosa). 

Kivikkorantojen vesirajan sammallajistoon kuuluvat 
muun muassa saukonsammal (Leptodictyum riparium), 
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isonäkinsammal (Fontinalis antipyretica) ja koskikouk-
kusammal (Dichelyma falcatum). Myös esimerkiksi puro-
tierasammal (Racomitrium aciculare), puropaasisammal 
(Schistidium rivulare) ja koskipaasisammal (S. agassizii) 
voivat kasvaa vesirajassa. Mainitut paasisammalet ja 
koskikoukkusammal ovat tyypillisiä myös koskien ja 
purojen rantalohkareilla ja kallioilla. Rantakiville tyy-
pillisiä pärskevyöhykkeen sammalia ovat paasisam-
malet (Schistidium spp.) ja rantasuikerosammal (Sciuro- 
hypnum plumosum). 

Jäkälälajisto voi olla monipuolinen rantakivillä ja 
kallioilla. Pärskelohkareilla kasvaa usein karstanapa-
jäkälää (Umbilicaria deusta) ja sisävesien pärskerannoil-
la on myös useita rantakallioille ja kiville luonteen-
omaisia rupijäkälälajeja. Laajempien louhikkoisten 
lohkarerantojen epilitoraalin kivikoissa louhikkotor-
vijäkälä (Cladonia amaurocraea) ja kalliotierasammal 
(Racomitrium lanuginosum) voivat kasvaa runsaina. 
Rantapörrösammal (Hymenoloma crispulum) on yleinen 
Lapin järvien kivikko- ja lohkarerannoilla pärskevyö-
hykkeessä ja ajoittain kevättulvan alle jäävänä. Eten-
kin emäksisillä kivilajeilla voi jäkälistä rantakivikoilla 
esiintyä muun muassa kilpijäkäliä (Dermatocarpon spp.) 
ja hyytelöjäkäliä (Collema spp.) sekä haavankeltajäkälä 
(Xanthoria parietina). 

Ylempänä lajisto on tyypillisesti karujen järvenranta-
kallioiden lajistoa (ks. kalliot ja kivikot, luku 7). Selvästi 
valtaosa kivikko- ja lohkarerannoista on karuja. Kes-
kiravinteiset, kalkki- ja serpentiinikivikot ja -lohkarei-
kot ovat selvästi harvinaisempia. Niillä esiintyy omaa 
luonteenomaista lajistoaan, joka lienee vastaavaa kuin 
keskiravinteisten järvenrantakallioiden, järvenranta-
kalkkikallioiden sekä serpentiinirantakallioiden lajisto 
(ks. kalliot ja kivikot, luku 7). 

Paikallaan pysyvissä järvenrantakivikoissa viihty-
viä tyypillisiä selkärangattomia eläimiä ovat kivien ja 
erilaisten mikrohabitaattien suojissa elävät lajit, jotka 
hyödyntävät kivien pinnalla kasvavia yksisoluisia le-
viä tai suodattavat veden mukanaan tuomaa orgaanista 
ainesta. Järvenrantakivikoiden lajistossa on jonkin ver-
ran samankaltaisuutta virtaavien vesien kivikkolajiston 
kanssa, sillä molemmissa elinympäristöissä vesi on liik-
keessä ja happea on riittämiin.

Hyönteisten toukkavaiheista rantakivikoissa esiintyy 
muun muassa päivänkorentoja, kuten laakasurviaisia 
(pohjanlaakasurviainen Heptagenia dalecarlica ja järvilaa-
kasurviainen Kageronia fuscogrisea), Caenis-suvun lajeja 
(pikkusurviainen Caenis horaria, lovipikkusurviainen C. 
luctuosa ja kääpiösurviainen C. rivulorum), Leptophle-
biidae-heimon lajeja (kevätsurviainen Leptophlebia mar-
ginata ja lampisurviainen L. vespertina) ja Baetidae-hei-
moon kuuluvia hentosurviaisia (Centroptilum luteolum). 
Vesiperhosten toukkavaiheista rantakivikoissa esiintyy 
siiviläsirvikkäitä (mm. tyrskyseulakas Hydropsyche con-
tubernalis), rysäsirvikkäitä (mm. haavirysäkäs Polycent-
ropus flavomaculatus, koijurysäkäs Cyrnus trimaculatus), 
hentosirvikkäitä (mm. kivenkaapija Tinodes waeneri), 
sarvisirvikkäitä (mm. sorasarvikas Athripsodes cinereus, 
sinisarvekas Mystacides azurea ja petosarvekkaista har-
valukuisempana Oecetis-suvun lajeja) sekä pikkusirvik-
käitä (mm. Hydroptila spp.). 

Pyhäjärvi, Pyhäjärvi. Kuva: Aira Kokko

Nilviäisistä tyypillisiä lajeja ovat kiekkokotilot 
(mm. valkokehäkotilo Gyraulus albus, hentokehäko-
tilo G. laevis, kierrekotilo Bathyomphalus contortus ja 
Planorbis-suvun lajit) ja limakotilot (mm. muunnosli-
makotilo Radix balthica/labiata, ja harvalukuisempana 
helmakotilo Myxas glutinosa). Kivien lomassa, hieno-
jakoisemmassa aineksessa, kuten hiekassa, voi tavata 
jokisimpukoita (Unio spp.) tai pikkusimpukoita, kuten 
hernesimpukoita (Pisidium spp.) ja pallosimpukoi-
ta (pallosimpukka Sphaerium corneum). Juotikkaista 
muun muassa lampijuotikas (Glossiphonia complanata) 
ja Erpobdella octoculata ovat tyypillisiä rantakivikoiden 
lajeja, kuten myös kivien suojissa viihtyvät värysma-
dot (mm. maitolattana Dendrocoelum lacteum). Äyriäisistä 
yleinen ja rehevöityneillä alueilla runsaslukuinen laji 
on vesisiira (Asellus aquaticus), mutta myös okakatkaa 
(Pallaseopsis quadrispinosa) tavataan kivikkorannoilla. 
Jokirapu (Astacus astacus) elää avointen rantojen kivi-
koissa. Harvasukasmadoista muun muassa Spirosper-
ma ferox ja kovakuoriaisista pikkukuoksanen (Oulimnius  
tuberculatus) voivat olla näille rannoille tyypillisiä lajeja. 
Yksilömäärällä mitattuna surviaissääskien (Chironomi-
dae) toukat voivat olla suuri ryhmä kivikkorannoilla.

Kivikko- ja lohkarerantojen lintulajeja ovat tukka-
koskelo (Mergus serrator), isokoskelo (M. merganser), ran-
tasipi (Actitis hypoleucos) ja västäräkki (Motacilla alba). 
Kalalokit (Larus canus) pesivät kaikenlaisilla kivikko-
rannoilla, kun taas selkälokit (L. fuscus), harmaalokit 
(L. argentatus) ja kalatiirat (Sterna hirundo) keskittyvät 
lähinnä saarien kivikko- ja lohkarerannoille.
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Maantieteellinen vaihtelu: Ylä-Lapissa kivikko- ja 
lohkarerannat ovat muuta maata yleisempiä. Toisinaan 
kyseessä ovat järeät rakkakivikot, joita on esimerkiksi 
Inarinjärvellä, Sevetin seudun Jänisjärvellä sekä Enon-
tekiön Kivijärvellä ja Peerajärvellä.

Harvinaisia kalkkipitoisia kivikko- ja lohkarerantoja 
esiintynee paikoin kalkkikallioalueilla ja serpentiinipi-
toisia serpentiinialueilla (ks. kalliot ja kivikot, luku 7)
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Järvien kivik-
ko- ja lohkarerantoja esiintyy lähes kaikkialla, missä 
geologiset lähtökohdat luontotyypin esiintymiselle ovat 
olemassa. Erityisen luonteenomaisia ne ovat suurilla ja 
keskikokoisilla vähähumuksisilla järvillä ja humusjär-
villä, jonkin verran myös pienempien järvien rannoilla. 
Tunturijärvien rannat ovat usein kivikko- ja lohkare-
rantoja. Kivikkorannat rajoittuvat maarannan puolella 
tavallisesti kangasmetsiin ja Tunturi-Lapissa tunturi-
kankaisiin ja tunturikangaspensaikoihin.
Esiintyminen: Järvien kivikko- ja lohkarerantoja esiin-
tyy koko Suomessa. Selviä painopistealueita esiintymi-
sessä on Järvi-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Peräpohjo-
lassa sekä Ylä-Lapissa. Kivikko- ja lohkarerannat ovat 
edustavimpia suurten järvien rannoilla. 

Oheinen esiintymiskartta perustuu maastotietokan-
nan (2017) järvien ja lampien rannoilla oleviin kivik-
koesiintymiin (kivikkoesiintymä on rajattu enintään 
20 m:n etäisyydelle rantaviivasta, otettu huomioon yli 
1 km merenrannasta olevat rantakivikot; Kartano 2018). 
Esiintymisruudun väri määräytyy ruudun isoimman 
järven mukaisesti. Pieniä esiintymiä voi puuttua paik-
katietoaineiston karkeuden vuoksi. 

© SYKE
(lähde: Maanmittauslaitos)

Järvien kivikko- ja lohkarerannat

Alle 50 ha

Yli 4 000 ha

50–4 000 ha

Järvien suurin kokoluokka

Uhkatekijät: Rantarakentaminen (R 1), vesien ja ranto-
jen rehevöityminen ja liettyminen (Vre 1), vesien sään-
nöstely (Vs 1), vesirakentaminen (Vra 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Järven kivikko- ja lohkareran-
nat voivat hävitä huomattavan vedenpinnan noston tai 
laskun seurauksena. Matalammilla kivikkorannoilla, 
joissa kivien välissä on riittävästi hienompaa maa-ai-
nesta, merkittävä ravinnelisäys voi johtaa luontotyy-
pin romahtamiseen umpeenkasvun ja pensoittumisen 
seurauksena.
Arvioinnin perusteet: Kivikko- ja lohkarerannat arvi-
oitiin koko maassa ja osa-alueilla säilyväksi (LC) luon-
totyypiksi (A1–A3, B1–B3, CD1 & CD3).
Kivikko- ja lohkarerantojen määrän ei katsota muuttu-
neen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjaksol-
la tai pidemmällä aikavälillä (A1–A3: LC), eivätkä ne ole 
harvinaisia (B1–B3: LC).

Asiantuntija-arviona tulkittiin, ettei järvien kivik-
ko- ja lohkarerantojen abioottinen ja bioottinen laatu 
ole merkittävästi taantunut koko maassa tai osa-alueilla 
menneen 50 vuoden tai pidemmän aikavälin tarkaste-
lussa (CD1 & CD3: LC). Muun muassa vesien säännöste-
ly, yleinen avoimien rantojen rehevöitymis- ja umpeen-
kasvukehitys ja rantarakentaminen todennäköisesti 
koskevat jossain määrin myös kivikkorantoja. Muutok-
set ovat olleet kuitenkin säännöstelyä lukuunottamatta 
vähäisempiä kuin useimmilla muilla rantatyypeillä, 
koska karu kasvualusta ei ole otollinen umpeenkas-
vulle (mm. Kolari ym. 2017; Jantunen ym. 2018). Laadun-
muutoksista ei katsottu olevan riittävästi tietoa tulevan 
50 vuoden aikana edes asiantuntija-arvion tekemiseksi 
(CD2a: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole. 

V5.02

Järvien sora- ja somerikkorannat

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa DD A1–A3,  
CD1–CD3 –

Etelä-Suomi DD A1–A3,  
CD1–CD3 –

Pohjois-Suomi DD A1–A3, CD2a =

Luonnehdinta: Järvien sora- ja somerikkorannat ovat 
avoimia tai vähäkasvistoisia rantoja, joiden maa-aines on 
pääosin soraa (raekoko 2–60 mm). Niitä esiintyy yleensä 
olosuhteissa, joissa maaperä on lajittunutta glasifluvi-
aalista ainesta ja ranta on aaltojen kulutukselle alttiissa 
paikassa avoimen järvenselän yhteydessä. Maaperässä 
oleva sora on aaltovoimien paljastamana rantatyypin val-
litseva raekoko, mutta seassa on usein kiviä, lohkareita 
ja hiekkaa. Sora- ja somerikkovaltainen rantavyöhyke on 
järvillä yleensä epilitoraalin puolella kapea ja voi rajau-
tua jyrkästi kangasmetsään, mahdollisesti jääntyönteen 
aikaansaaman reunavallin rajaamana. Ympäristö on 
aaltovoimien ja karun maapohjan vaikutuksesta kasvil-
lisuudeltaan niukkalajista sekä maan että veden puolella. 
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Veden alla sora- ja somerikkovyöhyke voi loivilla pohjil-
la ulottua melko pitkällekin ja usean metrin syvyyteen. 
Kuivan maan puolella vyöhyke on yleensä kapea, nauha-
mainen, mutta voi olla pitkä. Vyöhykkeen leveys riippuu 
rannan jyrkkyydestä, aaltovoimien vaikutuksesta sekä 
vedenkorkeuden vuotuisesta vaihtelusta.

Järvien sora- ja somerikkorantojen kasvillisuus on 
niukkaa. Niillä voi esiintyä suhteellisen monia rantala-
jeja, mutta kasvien peittävyys on pieni. Tyypillisiä lajeja 
ovat muun muassa ruokohelpi (Phalaroides arundinacea), 
rantaluikka (Eleocharis palustris), järvikorte (Equisetum 
fluviatile), järviruoko (Phragmites australis), viiltosara 
(Carex acuta), idänpiukkasara (C. elata subsp. omskia-
na), jouhisara (C. lasiocarpa), jokapaikansara (C. nigra), 
rantakukka (Lythrum salicaria), rantaputki (Peucedanum 
palustre), vihvilät (Juncus spp.) ja matarat (Galium spp.). 
Rannan yläosassa esiintyy yleisesti myös muiden eli-
nympäristöjen lajeja (Eurola 1965). Siellä kasvaa usein 
yksittäin raitaa (Salix caprea) ja muita pajuja (Salix spp.), 
terva- ja harmaaleppää (Alnus glutinosa, A. incana) ja koi-
vuja (Betula spp.). Kuollutta, kaatunutta puuainesta on 
luonnontilaisilla rannoilla paikoin runsaasti.

Elinympäristönä järvien sora- ja somerikkorannat 
ovat hyvin samankaltaisia kuin järvien kivikko- ja 
lohkarerannat. Tyypillisiä selkärangattomia eläimiä 
ovat soran ja kivien muodostamien erilaisten mikroha-
bitaattien suojissa elävät lajit, jotka hyödyntävät soran 
ja kivien pinnalla kasvavia yksisoluisia leviä tai suo-
dattavat veden mukanaan tuomaa orgaanista ainesta. 

Kuten järvenrantakivikoiden lajistossa, myös sora- ja 
somerikkorantojen lajistossa on jonkin verran saman-
kaltaisuutta virtaavien vesien kivikkolajiston kanssa, 
koska molemmissa elinympäristöissä vesi on liikkeessä 
ja happea on riittämiin.

Hyönteisten toukkavaiheista sora- ja somerikko-
rannoilla esiintyy muun muassa päivänkorentoja, ku-
ten laakasurviaisia (pohjanlaakasurviainen Heptagenia 
dalecarlica ja järvilaakasurviainen Kageronia fuscogrisea), 
Caenis-suvun lajeja (pikkusurviainen Caenis horaria, lovi-
pikkusurviainen C. luctuosa ja kääpiösurviainen C. rivulo-
rum), Leptophlebiidae-heimon lajeja (kevätsurviainen 
Leptophlebia marginata ja lampisurviainen L. vespertina) ja 
Baetidae-heimoon kuuluvia hentosurviaisia (Centropti-
lum luteolum). Vesiperhosten toukkavaiheista rantasoras-
sa ja -kivikoissa esiintyy siiviläsirvikkäitä (mm. tyrsky-
seulakas Hydropsyche contubernalis), rysäsirvikkäitä (mm. 
haavirysäkäs Polycentropus flavomaculatus, koijurysäkäs 
Cyrnus trimaculatus), hentosirvikkäitä (mm. kivenkaapi-
ja Tinodes waeneri), sarvisirvikkäitä (mm. sorasarvikas 
Athripsodes cinereus, sinisarvekas Mystacides azurea ja har-
valukuisempana Oecetis-suvun peltosarvekkaita) sekä 
pikkusirvikkäitä (mm. Hydroptila spp.). 

Nilviäisistä tyypillisiä lajeja ovat kiekkokotilot (mm. 
valkokehäkotilo Gyraulus albus, hentokehäkotilo G. la-
evis, kierrekotilo Bathyomphalus contortus ja Planorbis-su-
vun lajit) ja limakotilot (mm. muunnoslimakotilo Ra-
dix balthica/labiata, ja harvalukuisempana helmakotilo 
Myxas glutinosa). Soran ja kivien lomassa, hienojakoi-

Saimaa, Taipalsaari. Kuva: Anssi Teppo
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semmassa aineksessa, kuten hiekassa, voi tavata pik-
kusimpukoita, kuten hernesimpukoita (Pisidium spp.) 
ja pallosimpukoita (pallosimpukka Sphaerium corneum). 
Juotikkaista muun muassa lampijuotikas (Glossiphonia 
complanata) ja Erpobdella octoculata ovat tyypillisiä sora- ja 
somerikkorantojen lajeja, kuten myös värysmadot (mm. 
maitolattana Dendrocoelum lacteum). Äyriäisistä yleinen 
ja rehevöityneillä alueilla runsaslukuinen laji on vesi-
siira (Asellus aquaticus), mutta myös okakatkaa (Pallaseop-
sis quadrispinosa) tavataan sora- ja somerikkorannoilla. 
Harvasukasmadoista muun muassa Spirosperma ferox ja 
kovakuoriaisista pikkukuoksanen (Oulimnius tubercula-
tus) voivat olla näille rannoille tyypillisiä lajeja. Yksilö-
määrällä mitattuna surviaissääskien (Chironomidae) 
toukat voivat olla suuri ryhmä sora- ja somerikkoran-
noilla. 

 Järvien pienialaisten saarien sora- ja somerikkoran-
nnat ovat lokkien (Larus spp.) ja tiirojen (Sterna spp.) 
tyypillisiä pesäpaikkoja.
Maantieteellinen vaihtelu: Sora- ja somerikkorannat 
ovat Pohjois-Suomessa yleensä niukkakasvistoisempia, 
mutta niissä on suhteellisesti enemmän ympäröivien 
elinympäristöjen lajeja, esimerkiksi pohjoisimmassa 
Suomessa tunturilajeja. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Sora- ja some-
rikkorannat vaihettuvat vallitsevan maaperän vaihte-
lujen mukaan esimerkiksi hiekka-, kivikko- ja kallio-
rantoihin. Supra- ja epilitoraalin puolella sora- ja so-
merikkorannat rajoittuvat tavallisesti kangasmetsiin, 
Tunturi-Lapissa tunturikankaisiin ja tunturikangas-
pensaikkoihin. Suojaisilla paikoilla nämä rannat voivat 
myös soistua.

! !

!

!

! !

! !

!

!

!
Esiintyminen: Sora- ja somerikkorantoja 
esiintyy harjualueilla ja päätemoreenien 
alueilla. Ne ovat edustavimpia suurten ja 
keskikokoisten järvien rannoilla, joissa 
rantavoimat ovat riittävän voimakkaita 
pitämään rannan avoimena.
Uhkatekijät: Vesien ja rantojen rehevöi-
tyminen ja liettyminen (Vre 2), rantara-
kentaminen (R 2), säännöstely (Vs 1), vesi-

rakentaminen (Vra 1), avoimien alueiden umpeenkasvu 
laidunnuksen ja niiton päätyttyä (Nu 1), vieraslajit (L 1), 
ilmastonmuutos (Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Järvien sora- ja somerikkoran-
nat voivat hävitä maankäytön muutoksen (ml. raken-
taminen, harvoin maa-ainesten otto) tai merkittävän 
vedenpinnan noston tai laskun seurauksena. Sora- ja so-
merikkorannat voivat myös kasvaa umpeen ja pensoit-
tua kasvupaikan rehevöitymisen seurauksena. Elinym-
päristön palauttaminen vaatii huomattavia kunnostus- 
ja hoitotoimia sekä ravinnekuorman vähentämistä.
Arvioinnin perusteet: Järvien sora- ja somerikkorannat 
arvioitiin puutteellisesti tunnetuiksi (DD) koko maas-
sa ja Etelä-Suomessa luontotyypin määrän ja laadun 
muutoksiin liittyvien tiedon puutteiden vuoksi (A1–
A3, CD1–CD3). Myös Pohjois-Suomessa luontotyyppi 
on puutteellisesti tunnettu (A1–A3, CD2a).

Järvien sora- ja somerikkorantojen määrän arvioi-
daan vähentyneen. Muutoksen suuruusluokasta ei ole 
kuitenkaan riittävästi tietoa, joten luontotyypin mää-

rän muutos arvioitiin puutteellisesti tunnetuksi kaikil-
la tarkastelualueilla sekä viimeisen 50 vuoden aikana, 
historiallisesti että tulevaisuudessa (A1–A3: DD). Luon-
totyypin pinta-alaa ovat pienentäneet useista eri syistä 
johtuva avoimien rantojen umpeenkasvu kasvuolosuh-
teiden muutoksen seurauksena sekä ranta- ja vesiraken-
taminen. Rantojen rehevöitymisen ja vedenkorkeuden 
muutosten takia rantakasvillisuuden luontainen suk-
kessio on muuttunut ja nopeutunut. Vedenpinnan las-
ku paljastaa maata ja rantavoimien merkitys vähenee, 
mikä edistää umpeenkasvua. Umpeenkasvun myötä 
kookkaat ruokokasvit, helofyytit ja rantakasvit runsas-
tuvat, avoimet ja vähäkasvistoiset rannat umpeutuvat ja 
matalampi kasvillisuus syrjäytyy. Myös rantapensaikot 
kasvavat tiheämmiksi ja korkeammiksi. Ilmastonmuu-
tos voimistaa tätä kehityssuuntaa. Rantakasvillisuuden 
muutos on nopeinta sellaisilla alueilla, joilla laidunnus ja 
niitto ovat aikaisemmin pitäneet kasvupaikkaa avoime-
na. Umpeenkasvua on havaittu viime vuosikymmenien 
aikana muun muassa eteläisellä Saimaalla (Kolari ym. 
2017; Jantunen ym. 2018) ja se muuttaa rantoja ilmeisesti 
laajemminkin, mutta ilmiötä ei ole riittävästi tutkittu.

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen ko-
ko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kriteerin 
raja-arvot (B1–B3: LC).

Asiantuntija-arviona katsottiin, ettei järvien sora- ja 
somerikkorantojen yhdistetty abioottinen ja bioottinen 
laatu ole merkittävästi taantunut Pohjois-Suomessa 
menneen 50 vuoden aikana tai pidemmällä aikavälillä 
(CD1 & CD3: LC). Laadun kehitystä tulevan 50 vuoden 
aikana ei Pohjois-Suomessa kuitenkaan kyetty arvioi-
maan (CD2a: DD). Laatumuutoksen vakavuudesta Ete-
lä-Suomessa ja keskimäärin koko maassa ei myöskään 
katsottu olevan riittävästi tietoa arvion tekemiseksi 
(CD1–CD3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Rehevöitymiskehi-
tyksessä ei ole nähtävissä hidastumista, ja vesistöjen 
säännöstely jatkuu nykyisen kaltaisena jatkossakin.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.
Vastuuluontotyypit: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
järvien ja jokien sora- ja somerikkorannat.

V5.03

Järvien hiekka- ja hietarannat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

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

Luonnehdinta: Luontotyypillä tarkoitetaan järvien 
avoimia tai niukkakasvistoisia rantoja, joiden maa-aines 
on pääosin hiekkaa (raekoko 0,2–2 mm) tai hietaa (rae-
koko 0,02–0,2 mm). Suurimmalla osalla hiekkarannoista 
on myös soraa ja kiviä hiekan seassa. Kohteet ovat yleen-
sä loivarantaisia, ja niille ovat tyypillisiä eloperäisen ai-
neksen kasaumat sekä siellä täällä esiintyvät yksittäiset 
kivet. Hiekkarannat ovat useimmiten kapeita ja pienia-
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laisia. Hiekkarannan leveyttä lisäävät rannan loivuus, 
sijainnin avoimuus ja vedenkorkeuden vaihtelu, jolloin 
jään ja aallokon umpeenkasvua estävä vaikutus yltää 
rannalla korkeammalle. Hiekan liikkuminen, alhainen 
ravinnepitoisuus, vedenkorkeuden vaihtelu, tuulisuus 
ja valoisuus tekevät luontotyypistä omaleimaisen elin- 
ympäristön (Pääkkönen ja Alanen 2000). Hiekkarannan 
kasvillisuus on yleensä herkästi kuluvaa. 

Hiekkarannoilla esiintyvä kasvilajisto on lähinnä 
yleistä rantalajistoa, sillä sisävesien hiekkarantoihin 
erikoistuneita lajeja ei juuri ole (Pääkkönen ja Alanen 
2000; Mäkinen ym. 2011). Kasvillisuuden vyöhykkei-
syys on sisävesien rannoilla harvoin yhtä selvää kuin 
rannikolla. Järvien laajoilla hiekkarannoilla voidaan 
kuitenkin havaita vyöhykkeisyyttä kasvillisuudessa: 
lähellä vesirajaa kasvillisuus on harvaa ja rantakasvit 
vallitsevat, ylempänä kasvillisuus on peittävämpää ja 
lajistossa on mukana myös metsä- ja harjulajeja (Pääk-
könen ja Alanen 2000). Lajistoa saattavat monipuolistaa 
rantaa leikkaavien laskupurojen ja mahdollisten tihku-
pintojen lajit (Mäkinen ym. 2011).

Hiekkarannan kasvillisuuteen vaikuttavat etenkin 
rannan topografia ja sijainti, ympäristön maaperä sekä 
järvityyppi (Pääkkönen ja Alanen 2000). Hiekkarantojen 
kasvilajisto voi muuttua suuresti siirryttäessä rannalta 
toiselle ja vesistöstä toiseen. Lajistossa voi olla myös 
suuria vuosien välisiä vaihteluita ja normaaleja vuo-
denaikaisvaihteluita (Mäkinen ym. 2011). Kasvilajiston 
kuvaus perustuu tässä lähteisiin Toivonen ja Lappalai-
nen (1980), Leivo ym. (1984), Pääkkönen ja Alanen (2000) 
sekä Mäkinen ym. (2011). 

Hiekkarantojen vesiranta voi olla kasviton tai siinä voi 
kasvaa harvakseltaan järvikortetta (Equisetum fluviatile), 
järviruokoa (Phragmites australis), järvikaislaa (Schoenoplec- 
tus lacustris) tai rantaluikkaa (Eleocharis palustris). Kirkas-
vetisillä järvillä rantavedessä voi kasvaa harvakseltaan 
tai laikuittain pohjalehtisiä, kuten lahnanruohoja (Isoëtes 
spp.) ja nuottaruohoa (Lobelia dortmanna). Uposlehtisistä 
tavataan säännöllisesti ruskoärviää (Myriophyllum alterni-
florum), usein myös rentovihvilää (Juncus bulbosus).

Hiekkarantojen maarannan alaosat, loiskevyöhyk-
keet, ovat yleensä lähes kasvittomia hiekan runsaan 
liikkumisen takia. Maarannan alaosassa voi kuiten-
kin kasvaa harvakseltaan muun muassa saroja (esim. 
viiltosara Carex acuta, vesisara C. aquatilis, pullosara C. 
rostrata, jokapaikansara C. nigra), heiniä (mm. ruokohel-
pi Phalaroides arundinacea ja rantapuntarpää Alopecurus 
aequalis), luikkia (mm. rantaluikka Eleocharis palustris), 
vihvilöitä (mm. rantavihvilä Juncus alpinoarticulatus ja 
jouhivihvilä J. filiformis) ja ruohoja (kuten rantakuk-
ka Lythrum salicaria sekä ranta- ja luhtamatara Galium 
palustre, G. uliginosa). Suojaisemmilla paikoilla saattaa 
esiintyä myös hapsiluikkaa (Eleocharis acicularis), ranta-
leinikkiä (Ranunculus reptans), vesirikkoja (Elatine spp.) 
ja muita pieniä amfibiontteja.

Kasvillisuutta on enemmän hieman ylempänä ole-
villa rantapalteilla. Hiekkarannalla voi esiintyä myös 
aaltojen ja jään kuljettamista kasvien jäänteistä muo-
dostuneita eloperäisiä törky- eli detritusvalleja, joille 
kehittyy pioneeriluontoista kasvillisuutta. Rantapalteita 
ja törkyvalleja kuvataan tarkemmin tietolaatikossa 4.1. 

Hiekkarantojen yläosassa lähellä metsänrajaa kas-
villisuus on usein tiheämpää ja lajistossa on kuivuutta 
sietäviä heiniä ja ruohoja, esimerkiksi hietakastikkaa 
(Calamagrostis epigejos), lampaannataa (Festuca ovina), 
ahosuolaheinää (Rumex acetosella), kangasmaitikkaa 
(Melampyrum pratense), kultapiiskua (Solidago virgaurea) 
ja sarjakeltanoa (Hieracium umbellatum). Ylärannalla voi 
olla myös lähinnä sianpuolukan (Arctostaphylos uva-ursi) 
muodostamia varvikkoja. Näille paikoille tulee myös 
sammalia, kuten karhunsammalia (Polytrichum spp.) ja 
hietikkotierasammalta (Racomitrium canescens). Jäkälistä 
samoilla paikoilla viihtyvät muun muassa poron- ja tor-
vijäkälät (Cladonia spp.) ja tinajäkälät (Stereocaulon spp.). 
Siellä täällä voi kasvaa pajuja (Salix spp.) ja yksittäisiä 
tervalepän (Alnus glutinosa), männyn (Pinus sylvestris) ja 
koivun (Betula spp.) taimia. 

Sisävesien hiekkarannoille tyypillisiä kaivautuja-
hyönteisryhmiä ovat myyriäiset (Bledius spp.), myy-
räkiitäjäiset (Dyschirius spp.) ja nupiaiset (Stenus spp.), 
jotka muodostavat yli 95 % sisävesien hiekkarannoille 
tyypillisistä lajeista (Ojala ym. 2004). Muita tyypillisiä 
lajeja löytyy muun muassa hyrräkiitäjäisten (Bembidion 
spp.) ja antikaisten (Anthicus spp.) suvuista. 

Hiekka- ja hietarantojen vedenalaisilla osuuksilla elää 
sora- ja kivikkorantoihin verrattuna harvalukuisempi 
joukko vesiselkärangattomia. Hyvin matala, aallokolle 
avoin vyöhyke on epävakaa elinympäristö, jossa ei juu-
rikaan tavata selkärangattomia. Vakaammillakin alueil-
la selkärangattomien laji- ja yksilömäärä on alhainen. 
Lajimäärä kasvaa jonkin verran rannalla olevien kivien 
ja siellä kasvavan harvan ilmaversoiskasvillisuuden 
ansiosta tai rannan syvyyden kasvaessa. Tällöin poh-
jilla elää muun muassa surviaissääskiä (Chironomidae), 
suurikokoisia harvasukasmatoja (Oligochaeta) ja vesiper-
hosten (Trichoptera) ja päivänkorentojen (Ephemerop-
tera) toukkavaiheita ja hernesimpukoita (Pisidium spp.), 
pallosimpukoita (Sphaerium spp.) sekä harvalukuisesti 
kotiloita. Ärviät (Myriophyllum spp.), pohjaruusukekasvit 
(nuottaruoho, lahnaruohot) ja muu karujen hiekkaranto-
jen vesikasvillisuus tarjoavat rantojen selkärangattomille 
niille tärkeitä suojapaikkoja ja toimivat samalla myös ra-
vinnonlähteenä (mm. epifyyttiset levät).

Muuttoaikoina kahlaaja- ja lokkilinnut käyttävät 
hiekkarantoja levähdys- ja ruokailupaikkoinaan. Lin-
nustoa luonnehtivat västäräkki (Motacilla alba), tylli 
(Charadrius hiaticula), pikkutylli (C. dubius) ja lapinsirri 
(Calidris temminckii).

Harvinaisena, lähinnä Oulujärvellä, hiekkarantojen 
yhteydessä esiintyy rantadyynejä. Ne koostuvat useim-
miten pienistä dyynikummuista tai -kummukoista. 
Alkiodyynejä voivat sitoa heinien, sarojen ja varpujen 
ohella yksittäiset sammalet ja putkilokasvit. Isommat 
dyynikumpareet ovat yleensä sianpuolukan, variksen-
marjan (Empetrum nigrum) ja toisinaan pajujen sitomia. 
(Mäkinen ym. 2011)
Maantieteellinen vaihtelu: Hiekkarantojen kasvilajisto 
voi muuttua suuresti siirryttäessä rannalta toiselle ja 
vesistöstä toiseen (Mäkinen ym. 2011). Pohjoisessa ran-
noilla esiintyy Etelä-Suomea useammin tihkupintoja, 
joilla kasvaa tihkupinta- ja suolajistoa, muun muassa 
yökönlehtiä (Pinguicula spp.), villapääluikkaa (Tricho-
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Sisävedet ja rannat

phorum alpinum), pyöreälehti- ja pitkälehtikihokkia (Dro-
sera rotundifolia ja D. anglica), keltasaraa (Carex flava) ja 
vaateliaampia rahkasammalia (Sphagnum spp.). Myös 
siniheinä (Molinia caerulea) ja suovarvut ovat pohjoisen 
hiekkarannoilla yleisempiä. 

Sisämaan luonnostaan avoimia järvenrantojen tuu-
likerrostumia (rantadyynejä) esiintyy harvinaisena ai-
noastaan Kainuussa, edustavimmat Oulujärven saarissa.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Hiekkarantoja 
esiintyy etenkin vähähumuksisten ja humusjärvien ran-
noilla harjumuodostumien yhteydessä. Ne ovat parhaiten 
kehittyneitä suurissa järvissä. Hiekkarannat rajautuvat 
usein mäntyvaltaisiin kangasmetsiin, toisinaan myös se-
kametsiin (Mäkinen ym. 2011). Näillä rannoilla voi olla 
hyvin kehittyneitä rantapalteita. Joskus rannoilla voi ol-
la tihkupintoja ja pohjavesivaikutusta. Monissa voimak-
kaasti pohjavesivaikutteisissa järvissä on hiekkarantoja.
Esiintyminen: Järvien hiekka- ja hietarantoja esiintyy 
koko Suomessa. Painopistealueita on muun muassa Jär-
vi-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Koillis-
maalla sekä Pohjois-Suomessa suurten järvien rannoilla. 

Oheinen esiintymiskartta perustuu maastotieto-
kannan (2017) hietikkoesiintymiin järvien ja lampien 
rannoilla (otettu huomioon yli 1 km merenrannasta 
olevat rantahietikot; Kartano 2018). Esiintymisruudun 
väri määräytyy ruudun isoimman järven mukaisesti. 
Pieniä esiintymiä voi puuttua paikkatietoaineiston kar-
keuden vuoksi.

© SYKE
(lähde: Maanmittauslaitos)

Järvien hiekka- ja hietarannat
Järvien suurin kokoluokka

Alle 50 ha

Yli 4 000 ha

50–4 000 ha

Saimaa, Taipalsaari. Kuva: Anssi Teppo
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Uhanalaistumisen syyt: Rantarakentaminen (R 3), 
vesien ja rantojen rehevöityminen ja liettyminen (Vre 
2), vesirakentaminen (Vra 2), vesien säännöstely (Vs 2), 
kuluminen (Ku 1), avoimien alueiden umpeenkasvu 
niiton ja laidunnuksen loputtua (Nu 1), vieraslajit (L 1), 
rehevöittävä laskeuma (Rl 1).
Uhkatekijät: Rantarakentaminen (R 2), vesien ja ranto-
jen rehevöityminen ja liettyminen (Vre 2), säännöstely 
(Vs 2), ilmastonmuutos (Im 2), vesirakentaminen (Vra 
1), kuluminen (Ku 1), avoimien alueiden umpeenkasvu 
laidunnuksen ja niiton päätyttyä (Nu 1), rehevöittävä 
laskeuma (Rl 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Järvien hiekka- ja hietarannat 
voivat hävitä maankäytön muutoksen (ml. rakentami-
nen, maa-ainesten otto) tai huomattavan vedenpinnan 
noston tai laskun seurauksena. Hiekka- ja hietarannat 
voivat myös kasvaa umpeen ja pensoittua kasvupai-
kan rehevöitymisen seurauksena, jolloin luontotyypille 
ominainen liikkuva kasvualusta stabiloituu, kasvipeite 
sulkeutuu ja lajisto korvautuu kookkaammilla lajeilla 
(ml. vieraslajit). Elinympäristön palauttaminen vaatii 
huomattavia kunnostus- ja hoitotoimia sekä ravinne-
kuorman vähentämistä.
Arvioinnin perusteet: Järvien hiekka- ja hietarannat 
arvioitiin koko maassa vaarantuneiksi (VU), Etelä-Suo-
messa erittäin uhanalaisiksi (EN) ja Pohjois-Suomessa 
silmälläpidettäviksi (NT) menneen 50 vuoden aikana 
tapahtuneen määrän vähenemisen vuoksi (A1).

Järvien hiekkarantojen määrällisen muutoksen arvi-
oinnissa tukeuduttiin kartta- ja ilmakuvatarkasteluun, 
kirjallisuustietoihin (Kolari ym. 2017; Jantunen ym. 
2018) ja asiantuntija-arvioon. Kartta- ja ilmakuvatar-
kastelussa verrattiin hiekkarantojen pinta-aloja otok-
sella vanhoja peruskarttalehtiä (vuosilta 1950–1988) 
hiekkarantakuvioiden kokoon uusimmilla ilmakuvilla 
(ks. osa 1, luku 5.3.2.6). Järvien hiekkarantojen pin-
ta-alan vähenemän viimeisen 50 vuoden aikana arvi-
oitiin asettuvan välille 50–80 % Etelä-Suomessa (A1: 
EN), 20–30 % Pohjois-Suomessa (A1: NT, vaihteluväli 
LC–NT) ja 30–50 % koko maassa (A1: VU). Tiedot vä-
henemän suuruudesta verrattuna esiteolliseen aikaan 
katsottiin riittämättömäksi arvion tekemiseksi (A3: 
DD) ja myös tulevan 50 vuoden määrällinen kehitys 
arvioitiin koko maassa ja osa-alueilla puutteellisesti 
tunnetuksi (A2a: DD). Hiekkarantojen määrän arvioi-
daan kuitenkin vähenevän edelleen.

Määrän vähenemistä ovat aiheuttaneet ranta- ja 
vesirakentaminen sekä useista eri syistä johtuva 
avoimien rantojen umpeenkasvu kasvuolosuhteiden 
muutoksen seurauksena. Rantojen rehevöitymisen ja 
vedenkorkeuden muutosten takia rantakasvillisuuden 
luontainen sukkessio on muuttunut ja nopeutunut. 
Umpeenkasvun myötä kookkaat ruokokasvit, helo-
fyytit ja rantakasvit runsastuvat, avoimet ja vähäkas-
vistoiset rannat umpeutuvat ja matalampi kasvillisuus 
syrjäytyy. Myös rantapensaikot kasvavat tiheämmiksi 
ja korkeammiksi. Ilmastonmuutos voimistaa tätä kehi-
tyssuuntaa. Nopeinta kehitys on alueilla, joilla laidun-
nus ja niitto ovat aikaisemmin pitäneet kasvupaikkaa 
avoimena. Umpeenkasvua on havaittu viime vuosi-
kymmenien aikana muun muassa eteläisellä Saimaalla 

(Kolari ym. 2017; Jantunen ym. 2018). Tätä ilmeisesti 
laajemminkin rantoja muuttavaa kehitystä ei ole riit-
tävästi tutkittu.

Hiekkarantoja esiintyy koko maassa, ja pinta-alan 
huomattavasta vähenemisestä huolimatta ne ovat vie-
lä niin yleisiä, että niiden levinneisyys- ja esiintymis-
alueen koko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät 
B-kriteerin raja-arvot koko maassa ja osa-alueilla (B1–B3: 
LC). 

Edellä kuvattu umpeenkasvukehitys on heikentänyt 
myös jäljellä olevien esiintymien yhdistettyä abioottista 
ja bioottista laatua etenkin Etelä-Suomessa, ja laadun 
heikkenemisen tulkitaan jatkuvan edelleen. Laatumuu-
toksen vakavuudesta ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa 
Etelä-Suomen ja koko maan arvion tekemiseen (CD1–
CD3: DD). Pohjois-Suomessa luontotyyppi tulkittiin 
kuitenkin asiantuntija-arviona menneen 50 vuoden ja 
pidemmän ajanjakson laatumuutosten osalta säilyväksi 
(CD1 & CD3: LC). Tulevan 50 vuoden aikana tapahtu-
vien laatumuutosten suuruutta ei Pohjois-Suomessa-
kaan kyetty arvioimaan (CD2a: DD). 
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Erityisesti rehevöi-
tymisen seurauksena tapahtuva umpeenkasvu on laa-
ja-alainen ilmiö, joka vaikuttaa hiekka- ja hietarantoihin 
suurimmassa osassa kohteita.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luonnonsuojelulain luontotyyppiin hiekkarannat. 
Vastuuluontotyypit: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
järvien ja jokien hiekka- ja hietarannat sekä eroosiotörmät.

V5.04

Järvien eroosiotörmät
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa DD A1–A3,  
CD1–CD3 –

Etelä-Suomi DD A1–A3,  
CD1–CD3 –

Pohjois-Suomi DD A1–A3,  
CD1–CD3 =

Luonnehdinta: Avoimet ja vähäkasvistoiset järvien 
eroosiotörmät ovat hiekan tai muun lajittuneen maa-ai-
neksen muodostamia törmiä, jotka ovat syntyneet ran-
tavoimien kuluttaessa harjujen ja deltojen rinteitä. Toi-
sinaan rantavoimat, kuten aallokko ja jäät, ovat voineet 
kovertaa alarinteeseen kosteita koloja ja pystyjä hiek-
kaseinämiä, joiden päällä rinteet pysyvät paikoillaan 
kasvillisuuden sitomina. Järvien rantatörmiä esiintyy 
myös moreenimailla, mutta tässä yhteydessä tarkaste-
lu on rajattu törmistä yleisimpiin, hiekkatörmiin, joista 
tietoa on käytettävissä enemmän kuin muista törmistä. 
Eroosiotörmiä on inventoitu ja kuvattu TUURA-hank-
keessa (rantatörmät; Mäkinen ym. 2011). Tässä esitetty 
kuvaus perustuu Mäkisen ym. (2011) kuvaukseen.

Törmien tuoreet hiekkapinnat ovat kasvittomia ja 
ensimmäiseksi niitä laikuttavat lähinnä pioneerisam-
malet, kuten törmähiekkasammal (Pogonatum urnigerum), 
metsäkulosammal (Ceratodon purpureus), karvakarhun-
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sammal (Polytrichum piliferum), kangaskarhunsammal 
(P. juniperinum) ja nuokkuvarstasammal (Pohlia nutans). 
Kosteilla hiekkapinnoilla on enemmän maksasammalia 
(Marchantiophyta). Törmille leviää suhteellisen helposti 
heiniä, joista yleisimpiä on lampaannata (Festuca ovina). 
Paikoin voi olla runsaasti lehtonurmikkaa (Poa nemoralis). 
Heinistä voi esiintyä myös hietakastikkaa (Calamagrostis 
epigejos), niittymaarianheinää (Hierochloë hirta), punana-
taa (Festuca rubra), rantapuntarpäätä (Alopecurus aequalis) 
ja rantanurmikkaa (Poa palustris). Luonnotilaisilla törmil-
lä kaatuneet, kuolleet maapuut ovat tavallisia.

Törmillä on usein myös kortteita, kuten kangas-, 
pelto- tai suokortetta (Equisetum hyemale, E. arvense, 
E. palustre). Yksittäin voi kasvaa myös muun muassa 
ahomansikkaa (Fragaria vesca), ahosuolaheinää (Rumex 
acetosella), maitohorsmaa (Chamaenerion angustifolium), 
sarjakeltanoa (Hieracium umbellatum) ja vadelmaa (Rubus 
idaeus).

Etelänpuoleiset paahteiset rantatörmät voivat olla 
merkittäviä elinympäristöja harvinaisille selkärangat-
tomille hyönteislajeille. Hyvä esimerkki tälläisestä on 
Oulujärven Ärjänsaaren korkeat eroosiotörmät.

Eroosiotörmät voivat olla tärkeitä törmäpääskyn (Ri-
paria riparia) yhdyskuntien pesimäalueita.

Jotkut törmät pysyvät jatkuvasti avoimena osin tuu-
li- ja rantavoimien vaikutuksesta (Mäkinen ym. 2011). 
Yleensä romahtaneet törmät kuitenkin ajan kanssa pen-
soittuvat ja puustottuvat ja aluskasvillisuus muuttuu 

varpuiseksi, ellei törmä ehdi sitä ennen romahtaa uu-
delleen. Järvien säännöstely edistää tätä umpeenkasvua 
pysäyttäessään törmän eroosion (Mäkinen ym. 2011).
Maantieteellinen vaihtelu: Lapissa eroosiotörmillä 
esiintyy tunturilajeja.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Eroosiotör-
mien kehittyminen ja säilyminen edellyttää huomat-
tavaa rantavoimien vaikutusta, joten ne esiintyvät 
lähinnä suurten vähähumuksisten ja humusjärvien 
rannoilla suurten harjumuodostumien yhteydessä. 
Törmän alla on usein kapea, lähes kasviton hiekkaran-
ta (Mäkinen ym. 2011). Jollei törmä romahda uudelleen, 
muuttuu eroosiotörmä ajan myötä umpeenkasvun seu-
rauksena rantapensaikoiksi ja lopulta rantametsiksi. 
Rantatörmän yläpuolella kasvaa yleensä kuivaa kan-
gasmetsää.
Esiintyminen: Järvien eroosiotörmiä esiintyy eri puo-
lilla Suomea lajittuneen maaperän alueilla. Maastotie-
tokannan luiska- ja törmä-aineistojen (Maastotietokanta 
2016) paikkatietoanalyysin ja visuaalisen karttatarkas-
telun (ks. osa 1, luku 5.3.2.6) sekä inventointitietojen 
(Mäkinen ym. 2011; TUURA-tietokanta 2011) perusteella 
tunnistettiin 115 varmaa ja 60 epävarmaa järvenrantae-
siintymää. Oheinen esiintymiskartta perustuu tähän 
selvitykseen. Kartta ei ole täysin kattava, ja esiintymiä 
tulisi selvittää vielä tarkemmin. Oulujärven rannoilla ja 
saarissa esiintyvät Suomen edustavimmat nykyjärvien 
rantatörmät (Mäkinen ym. 2011).

Oulujärvi. Kuva: Jari Teeriaho
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Varma

Mahdollinen

© SYKE 
(lähde osin: Maanmittauslaitos, GTK)

Uhkatekijät: Vesien säännöstely (Vs 2), vesirakentami-
nen (Vra 1).
Romahtamisen kuvaus: Järvien eroosiotörmät voi-
vat hävitä huomattavan vedenpinnan muutoksen tai 
maankäytön muutoksen (ml. rakentaminen, maa-ai-
nesten otto) seurauksena. Eroosiotörmät voivat myös 
kasvaa umpeen ja pensoittua kasvupaikan merkittävän 
ravinnelisäyksen tai törmän kaltevuuden muutoksen 
seurauksena, jolloin luontotyypille ominainen liikkuva 
kasvualusta sekä harva kasvipeite ja kasvilajisto kor-
vautuvat sulkeutuneella niitty-, pensaikko- ja metsä-
kasvillisuudella.
Arvioinnin perusteet: Järvien eroosiotörmät arvioitiin 
koko maassa ja osa-alueilla puutteellisesti tunnetuiksi 
(DD) niiden määrän ja laadun muutoksiin liittyvän tie-
don puutteiden vuoksi (A1–A3, CD1–CD3).

Järvien eroosiotörmien määrällistä vähenemistä ja 
laadun heikkenemistä on aiheuttanut vesien säännös-
tely, joka on estänyt luontaisen eroosion. Tähän liittyen 
vesien ja rantojen rehevöityminen kiihdyttää törmien 
umpeenkasvua törmien alaosissa ja ylemmät osat 
pensoittuvat eroosion vähetessä (Mäkinen ym. 2011). 
Esimerkiksi Suomen edustavimmat nykyjärvien ran-
tatörmät Oulujärven rannoilla ja saaristossa ovat Mä-
kisen ym. (2011) mukaan paikoin laajasti pensoittuneet 
ja puustottuneet 1951 alkaneen vesien säännöstelyn 
myötä. Lomarakentaminen ja maa-aineksen otto ovat 
myös saattaneet hävittää esiintymiä. Mäkisen ym. (2011) 
mukaan törmien kulumista on paikallisesti yritetty hi-
dastaa erilaisilla hiekkarannoille rakennetuilla kivival-
leilla, hirsirakennelmilla tai muilla aallonmurtajilla. 
Määrällisen vähenemisen suuruusluokkaa ei pystytä 
arvioimaan, joten luontotyyppi katsotaan menneen ja 

tulevan määrän vähenemisen perusteella puutteellisesti 
tunnetuksi koko maassa ja osa-alueilla (A1–A3: DD).

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen koko 
sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät kootun tiedon 
ja asiantuntija-arvion mukaan koko maassa ja osa-alu-
eilla B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC). 

Myöskään laadullisen muutoksen suhteellista vaka-
vuutta ei katsottu voitavan arvioida, ja luontotyypin 
yhdistetty abioottinen ja bioottinen laatu arvioitiin 
puutteellisesti tunnetuksi kaikilla tarkastelualueilla 
(CD1–CD3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heikke-
nevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Säännöstely estää uusien 
eroosiotörmien syntymistä, lähinnä tapahtuu törmien 
hidasta häviämistä ja ennen kaikkea laadun heikkene-
mistä umpeenkasvun seurauksena.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Luontotyypin 
rinnastusta luonnonsuojelulain luontotyyppiin hiekka-
rannat tulee vielä selvittää. 
Vastuuluontotyypit: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
järvien ja jokien hiekka- ja hietarannat sekä eroosiotörmät.

V5.05

Järvien savi- ja hiesurannat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa DD A1–A3,  
CD1–CD3 –

Etelä-Suomi DD A1–A3,  
CD1–CD3 –

Pohjois-Suomi DD A1–A3, B1, B2, 
CD1–CD3 =

Luonnehdinta: Luontotyypillä tarkoitetaan järvien 
avoimia tai niukkakasvistoisia rantoja, joissa maa-ai-
neksessa on runsaasti hiesua (raekoko  0,02–0,002 mm) 
tai savea (raekoko alle 0,002 mm). Savi on kosteana muo-
vailtavaa ja sitkeää, mutta kuivana kovaa ja halkeile-
vaa. Vesi nousee savimaissa hitaasti ja vettä pidättyy 
runsaasti. Huomattavan halkeilun ja kestävien murujen 
muodostumisen vuoksi savimaa läpäisee vettä helpom-
min kuin hiesumaa. 

Savi- ja hiesurannat säilyvät avoimina, jos rantavoi-
mat ovat riittävän voimakkaita estämään sulkeutuneen 
kasvillisuuden kehittymisen. Kasvillisuus on usein 
niukkaa vesirajan tienoilla ja matalan veden alueel-
la, jossa jäätyminen ja jääntyöntö vaikuttavat kasvil-
lisuuteen. Tällaisilla paikoilla kasvaa harvakseltaana 
järviruokoa (Phragmites australis), järvikortetta (Equise-
tum fluviatile), järvikaislaa (Schoenoplectus lacustris) tai 
rantaluikkaa (Eleocharis palustris). Toisinaan matalan 
veden alueella kasvaa hapsiluikkaa (E. acicularis), ran-
taleinikkiä (Ranunculus reptans) ja muita pieniä amfi-
biontteja (vesirikkoja Elatine spp., vesitähtiä Callitriche 
spp.), Saimaan alueella myös harvinaista mykerösaraa 
(Carex bohemica). Vedenkorkeuden muutos tai rehevöi-
tyminen voi johtaa amfibionttien kasvustojen nopeaan 
umpeenkasvuun, kun rannalle ilmestyy ravinteisuu-
desta hyötyviä kookkaita kasveja. Kuollut puuaines on 
yleistä metsään rajautuvilla luonnontilaisilla rannoilla. 
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Ylempänä maarannalla kasvaa saroja (Carex spp.), 
röllejä (nurmirölli Agrostis capillaris, isorölli A. gigantea), 
kastikoita (Calamagrostis spp.), vihvilöitä (Juncus spp.), 
rantakukkaa (Lythrum salicaria), ruokohelpeä (Phalaris 
arundinacea), mataroita (Galium spp.), raitaa (Salix caprea) 
ja muita pajuja. Ylimpänä kasvaa yksittäin terva- ja har-
maaleppää (Alnus glutinosa, A. incana).
Maantieteellinen vaihtelu: Savi- ja hiesurantojen lajis-
tollista vaihtelua ei ole selvitetty riittävästi. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Savi- ja hiesu-
rantoja esiintyy usein harjujen ja reunamuodostumien 
yhteydessä. Savi- ja hiesurantoja on etenkin runsasra-
vinteisten järvien ja lampien rannoilla. Niitä esiintyy 
myös muissa järvityypeissä, enimmäkseen suojaisilla 
paikoilla. Savi- ja hiesurannat ovat usein mosaiikki-
maisia ja esiintyvät usein tyypillisesti sekalajitteisten 
rantojen yhteydessä. Ne rajoittuvat maarannan puolella 
tyypillisesti tuoreisiin ja lehtomaisiin rantametsiin tai 
peltoihin, harvoin soihin.

! !
!

!

! !

! !

!

g

Esiintyminen: Järvien savi- ja hiesuran-
toja esiintyy lähes koko Suomessa, mutta 
esiintymisen painopiste on Lounais- ja 
Etelä-Suomen savikkoalueilla. Laajojen 
savikkokerrostuma-alueiden lisäksi niitä 
esiintyy etenkin harju- ja reunamuodos-
tumien liepeillä.
Uhkatekijät: Vesien ja rantojen rehevöi-
tyminen ja liettyminen (Vre 2), avoimien 

alueiden umpeenkasvu laidunnuksen ja niiton päätyt-
tyä (Nu 2), ilmastonmuutos (Im 2), rantarakentaminen 
(R 1), säännöstely (Vs 1), vesirakentaminen (Vra 1), vie-
raslajit (L 1), kemialliset haittavaikutukset (Kh 1).
Romahtamisen kuvaus: Järvien savi- ja hiesurannat 
voivat hävitä maankäytön muutoksen (viljelyyn otto, 
rakentaminen) tai huomattavan vedenpinnan noston tai 
laskun seurauksena. Savi- ja hiesurannat voivat myös 
helposti kasvaa umpeen ja pensoittua esimerkiksi kas-
vupaikan rehevöitymisen tai laidunnuksen loppumisen 
seurauksena, jolloin luontotyypille ominainen kasvilli-
suus ja lajisto korvautuvat kookkaammilla lajeilla (ml. 
vieraslajit).
Arvioinnin perusteet: Järvien savi- ja hiesurannat ar-
vioitiin puutteellisesti tunnetuiksi (DD) koko maassa ja 
osa-alueilla luontotyypin määrän ja laadun muutoksiin 
liittyvän tiedon puutteiden vuoksi (A1–A3, CD1–CD3), 
Pohjois-Suomessa lisäksi esiintymiseen liittyvän tiedon 
puutteiden vuoksi (B1 & B2).

Järvien savi- ja hiesurantojen määrän vähenemistä on 
aiheuttanut useista eri syistä johtuva avoimien rantojen 
umpeenkasvu kasvuolosuhteiden muutoksen seurauk-
sena. Rantojen rehevöitymisen ja vedenkorkeuden muu-
tosten takia rantakasvillisuuden luontainen sukkessio 
on muuttunut ja nopeutunut. Tämä ilmenee yleensä ran-
nan umpeenkasvuna, jossa kookkaat ruokokasvit, helo-
fyytit ja rantakasvit runsastuvat ja syrjäyttävät mata-
lamman kasvillisuuden. Ilmastonmuutos voimistaa tätä 
kehityssuuntaa. Savi- ja hiesurannoilla rantapensaikot 
kasvavat tiheämmiksi ja korkeammiksi varsin nopeas-
ti, erityisesti jos laidunnus ja niitto ovat aikaisemmin 
pitäneet kasvupaikkaa avoimena. Umpeenkasvua on 
havaittu viime vuosikymmenien aikana muun muas-

sa eteläisellä Saimaalla (Kolari ym. 2017; Jantunen ym. 
2018). Tätä ilmeisesti laajemminkin rantoja muuttavaa 
kehitystä ei kuitenkaan ole riittävästi tutkittu. 

Määrällisen vähenemisen suuruusluokkaa ei pys-
tytty arvioimaan, joten luontotyyppi tulkittiin koko 
maassa ja osa-alueilla sekä menneen että tulevan mää-
rän vähenemisen perusteella puutteellisesti tunnetuksi 
(A1–A3: DD). 

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen koon 
sekä esiintymispaikkojen määrän arvioitiin asiantunti-
ja-arviona ylittävän B-kriteerin raja-arvot Etelä-Suomes-
sa ja koko maassa (B1–B3: LC). Levinneisyys- ja esiinty-
misalueen kokotietoja Pohjois-Suomessa pidettiin liian 
puutteellisena arvion tekemiseen (B1 & B2: DD), mutta 
myös siellä luontotyyppi arvioitiin säilyväksi esiinty-
mispaikkojen määrän perusteella (B3: LC).

Myöskään laadullisen taantumisen voimakkuutta ei 
katsottu voitavan arvioida, ja luontotyypin yhdistetty 
abioottinen ja bioottinen laatu arvioitiin puutteellisesti 
tunnetuksi kaikilla tarkastelualueilla (CD1–CD3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Erityisesti rehevöi-
tymisen seurauksena tapahtuva umpeenkasvu on laa-
ja-alainen ilmiö, joka vaikuttaa savi- ja hiesurantoihin 
suuressa osassa kohteita.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

V5.06

Järvien sekalajitteiset rannat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

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

Luonnehdinta: Järvien avoimia tai vähäkasvistoisia 
sekalajitteisia rantoja esiintyy yleensä olosuhteissa, 
joissa maaperä on lajittumatonta tai sekalajitteista mo-
reenia ja ranta riittävässä määrin avoimen järvenselän 
yhteydessä pysyäkseen soistumattomana. Rantaviivan 
ja vedenalaisen rannan maalaji on monipuolista, sisäl-
täen usein kiviä, lohkareita, soraa ja hiekkaa sekaisin. 
Rantavyöhyke on järvillä yleensä epilitoraalin puolella 
kapea ja voi rajautua jyrkästi kangasmetsään, mahdol-
lisesti jääntyönteen aikaansaaman reunavallin (ks. tie-
tolaatikko 4.1) rajaamana. Ympäristö on aaltovoimien 
ja karun maapohjan vaikutuksesta kasvillisuudeltaan 
niukkalajista sekä maan että veden puolella. Sekalajit-
teiset rannat vaihettuvat vallitsevan maaperän vaihte-
lujen mukaan esimerkiksi kivikko- tai kalliorantoihin. 
Luontotyyppi on myös altis soistumiselle rannan muut-
tuessa suojaisemmaksi esimerkiksi lahdessa.

Sekalajitteisten rantojen kasvilajisto edustaa yleisiä 
vesi- ja rantakasveja. Niillä kasvaa järviruokoa (Phrag-
mites australis), järvikortetta (Equisetum fluviatile), järvi-
kaislaa (Schoenoplectus lacustris) ja suursaroja (pullosara 
Carex rostrata, jouhisara C. lasiocarpa, piukkasara C. elata, 
viiltosara C. acuta). Ruovikot ja saraikot ovat harvoja. 
Upos- ja kelluslehtisiä esiintyy yleisesti. Rannoilla kasvaa  
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tavanomaisia rantakasveja, usein myös suokasveja. Jos 
rannoilla on tihkuvesien vaikutusta, siellä esiintyy myös 
vaateliaampaa lajistoa. Luonnontilaisilla metsään rajau-
tuvilla rannoilla kuollut puuaines on yleistä.
Maantieteellinen vaihtelu: Maantieteellistä vaihte-
lua ei tunneta riittävästi. Pohjois-Suomessa rannoilla 
esiintyy kuitenkin useammin kuin etelässä suo- ja 
tihkupintalajistoa ja pohjoisimmassa Suomessa tun-
turikasveja. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Sekalajitteiset 
rannat ovat hyvin yleisiä, ja ne vaihettuvat vallitsevan 
maaperän vaihtelujen mukaan esimerkiksi kivikko- ja 
kalliorantoihin. Niitä esiintyy erikokoisissa järvissä ja 
lammissa. Maarannan puolella sekalajitteiset rannat ra-
joittuvat kangasmetsiin, usein reunapalteen rajaamina. 
Suojaisissa paikoissa sekalajitteiset rannat ovat herkkiä 
soistumaan.

! !

!

!
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!
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! Esiintyminen: Järvien sekalajitteiset ran-
nat ovat yleisiä koko maassa. Esiintymisen 
painopiste on Etelä-Suomessa Järvi-Suo-
messa, Pohjois-Karjalassa–Kainuussa ja 
Pohjanmaalla, Pohjois-Suomessa taas Pe-
räpohjolassa ja Metsä-Lapissa. Niitä esiin-
tyy tyypillisesti lampien ja pienten järvien 
rannoilla, mutta myös etenkin isompien 
järvien suojaisilla rannoilla.

Uhkatekijät: Rantarakentaminen (R 1), vesien ja ranto-
jen rehevöityminen ja liettyminen (Vre 1), vesirakenta-
minen (Vra 1), vesien säännöstely (Vs 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Sekalajitteiset rannat voivat 
hävitä maankäytön muutoksen (ml. rakentaminen) tai 
huomattavan vedenpinnan noston tai laskun seuraukse-
na. Sekalajitteiset rannat voivat myös kasvaa umpeen ja 
pensoittua kasvupaikan rehevöitymisen seurauksena, 
jolloin luontotyypille ominainen niukka kasvipeite ja 
lajisto korvautuvat kookkaammalla kasvillisuudella. 
Elinympäristön palauttaminen vaatii kunnostus- ja 
hoitotoimia sekä ravinnekuorman vähentämistä.
Arvioinnin perusteet: Järvien sekalajitteiset rannat 
arvioitiin koko maassa ja osa-alueilla säilyväksi (LC) 
luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, CD1 & CD3).

Järvien sekalajitteisten rantojen määrän ei katsota 
muuttuneen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden 
ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä (A1–A3: LC), ei-
vätkä ne ole harvinaisia (B1–B3: LC). Myös yhdistetyn 
abioottisen ja bioottisen laadun osalta päädyttiin ko-
ko maassa ja osa-alueilla asiantuntija-arvioon säilyvä 
sekä lyhyemmällä että pidemmällä aikavälillä (CD1 & 
CD3: LC). Tulevan 50 vuoden aikana tapahtuvia laatu-
muutoksia ei kuitenkaan pystytty arvioimaan millään 
tarkastelualueella (CD2a: DD). 

Sekalajitteisienkin rantojen määrään ja laatuun vai-
kuttaa todennäköisesti ainakin jossain määrin muun 
muassa rehevöitymisestä ja vesien säännöstelystä ai-
heutuva avoimien rantojen yleinen umpeenkasvukehi-
tys (mm. Kolari ym. 2017; Jantunen ym. 2018). 
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Vakaa. Luontotyyppi ei ole yhtä herkkä 
umpeenkasvun vaikutuksille kuin hienompien maape-
rälajikkeiden vallitsemat rantatyypit. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole. 

V5.07

Järvien muta- ja liejurannat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa DD A1–A3,  
CD1–CD3 =

Etelä-Suomi DD A1–A3,  
CD1–CD3 =

Pohjois-Suomi DD A1–A3,  
CD1–CD3 =

Luonnehdinta: Järvien muta- ja liejurannat ovat avoimia 
tai vähäkasvistoisia rantoja, jossa maa-aines on pääosin 
mutaa tai liejua. Muta ja lieju ovat orgaanista maa-aines-
ta, jossa hiilen osuus kuiva-aineesta on usein yli 20 % 
(vrt. esimerkiksi savipohjilla saattaa olla alle 5 %). Ran-
tasedimentin alkuperää voidaan päätellä esimerkiksi 
sedimentin C/N -suhteen perusteella: mutapohjissa 
(humusperäinen) suhde on 20–30 ja planktonperäisissä 
liejupohjissa alle 10. Orgaanisen rantasedimentin pin-
takerrokset ovat sekoittuneita ja usein löysiä. Pohjan 
pehmeyttä kuvastaa muun muassa kuiva-ainepitoisuus, 
joka orgaanisilla rantasedimenteillä on alle 5 %, eli ne 
sisältävät runsaasti vettä. 

Lieju on veteen kerrostunut kasvi- ja eläinjäänteiden 
(humuspitoisuus 6–40 painoprosenttia) sekä hienojen 
kivennäisainesten seos. Siihen kuuluvat myös paikal-
leen kerrostuneet (autoktoniset) kasvi- ja eläinjäänteet. 
Liejua esiintyy harvoin puhtaana. Useimmiten sitä 
esiintyy sekoittuneena mudan ja epäorgaanisen ainek-
sen kanssa. Lieju on tuoreena hieman vihertävää ja 
juustomaista. Se ei ole muovailtavaa, vaan murtuu ja 
repeilee helposti. Kuivuessaan lieju kutistuu huomat-
tavasti, mutta ei turpoa uudelleen kostuessaan. Kuiva 
lieju on kovaa, savimaista ja kevyttä. 

Mutarannat ovat pääasiassa veden mukana kulkeu-
tunutta (alloktonista), tummien vesien pohjalle kerros-
tunutta ja saostunutta humusta (pääasiassa saostuneita 
humuskolloideja). Seassa on melko paljon karikelietettä. 
Kivennäisaineksen määrä on järvimudassa yleensä pie-Kytäjärvi, Hyvinkää. Kuva: Seppo Tuominen
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nempi kuin liejussa. Järvimuta säilyttää tumman vä-
rinsä kuivanakin. Kartoituksissa järvimuta yhdistetään 
usein liejuun, kuten muutkin makean veden järviker-
rostumat (kalkkilieju, kuorilieju, karikelietelieju (förna), 
piilevälieju, kitiinilieju, levälieju ja hienodetrituslieju). 
Usein eloperäiset rantasedimentit esiintyvät sekoittu-
neena (dygyttja) tai kerroksittain (mutalieju, liejumuta).

Paljaita mutarantoja kehittyy usein ojitusten, ve-
denpinnanlaskun tai muiden häiriöiden seurauksena. 
Olosuhteiden muuttuessa tällaiset rannat tiivistyvät ja 
kasvittuvat. 

Muta- ja liejurannoilla esiintyy lajeja, jotka pystyvät 
kasvamaan pehmeällä pohjalla. Tällaisia ovat muun 
muassa pullosara (Carex rostrata), järvikorte (Equisetum 
fluviatile), palpakot (Sparganium spp.) ja vidat (Potamo-
geton) sekä pienistä amfibionteista muun muassa hap-
siluikka (Eleocharis acicularis) ja vesirikot (Elatine spp.). 
Myös vesisammalia esiintyy yleisesti. Kasviyhdyskun-
nat ovat usein lyhytikäisiä. 

Muta- ja liejurannoilla elävien selkärangattomien la-
jisto on hyvin monipuolinen, ja siihen kuuluvat muun 
muassa vesisiira (Asellus aquaticus), limakotilot (Radix 
spp.), liejukotilot (Valvata spp.), kiekkokotilot (Planorbi-
dae spp.), touhukotilo (Physa fontinalis), hoikkasarviko-
tilo (Bithynia tentaculata) sekä pallo- ja hernesimpukat 
(Sphaerium spp. ja Pisidium spp.). Hyönteisistä rannoilla 
esiintyy esimerkiksi kaislakorentojen (Sialis spp.), survi-
aissääskien (Chironomidae), vesiperhosten (Trichoptera) 
ja päivänkorentojen (Ephemeroptera) toukkia. Happa-
mien humusvesien mutapohjilla ei ole juurikaan kotiloi-
ta eikä päivänkorentoja, mutta sen sijaan siellä esiintyy 
muun muassa sudenkorentojen (Odonata) toukkia, lutei-
ta (Heteroptera), kuten malluaisia (Notonectidae), pik-
kumalluaisia (Corixidae) ja vesimittareita (Gerridae), se-
kä kovakuoriaisia (Coleoptera). Sedimentin sisällä elää 
runsaasti harvasukasmatoja (Oligochaeta). Muutamat 
päivänkorentolajit, kuten lampisurviainen (Leptophlebia 
vespertina) ja kevätsurviainen (L. marginata), viihtyvät 
myös melko happamissa humusvesissä.
Maantieteellinen vaihtelu: Muta- ja liejurannat ovat mel-
ko samankaltaisia koko maassa. Kalkkiliejulampia, joilla 
esiintyy erikoistunutta lajistoa, esiintyy kuitenkin kalk-
kialueilla etenkin Pohjois-Suomessa, kuten Koillismaalla. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Mutarannat 
ovat ominaisia matalien, suojaisten ja yleensä pienen-
puoleisten runsashumuksisten järvien ja lampien ran-
noille. Näissä vesissä on tyypillisesti myös vaihtelevan 
paksuinen pehmeä mutapohja. Mutarannat kasvittuvat 
helposti ja ne vaihettuvat ilman selvää rajaa turvepoh-
jaisiin rantaluhtiin ja -nevoihin.

Liejurantoja esiintyy runsasravinteisissa järvissä ja 
lammissa sekä suojaisissa paikoissa suuremmissakin 
järvissä. Liejurannat vaihettuvat helofyyttikasvustoihin 
ja saraikkoihin tai erilaisiin rantapensaikkoihin.

! !

!

!

! !

! !

!

!

! Esiintyminen: Järvien muta- ja liejuranto-
ja esiintyy pienialaisesti koko Suomessa. 
Eniten esiintymiä on Keski-, Itä- ja Poh-
jois-Suomen suovaltaisilla alueilla, joilla ne 
ovat myös laajimpia. Liejurantoja tavataan 
pääasiassa Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suo-
messa etenkin runsasravinteisissa järvissä 

ja lammissa sekä suojaisissa paikoissa suuremmissakin 
järvissä.
Uhkatekijät: Rantarakentaminen (R 1), säännöstely 
(Vs 1), vesirakentaminen (Vra 1), avoimien alueiden 
umpeenkasvu laidunnuksen ja niiton päätyttyä (Nu 
1), vieraslajit (L 1), vesien ja rantojen rehevöityminen ja 
liettyminen (Vre 1), ilmastonmuutos (Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Järvien ja lampien muta- ja 
liejurannat voivat hävitä huomattavan vedenpinnan 
noston, laskun tai virtausolojen muutoksen seurauk-
sena. Muta- ja liejurannat voivat myös kasvaa umpeen 
ja pensoittua kasvupaikan kuivumisen tai merkittävän 
ravinnelisäyksen seurauksena.
Arvioinnin perusteet: Järvien muta- ja liejurannat 
arvioitiin koko maassa ja osa-alueilla puutteellisesti 
tunnetuiksi (DD) luontotyypin määrän ja laadun muu-
toksiin liittyvien tiedon puutteiden vuoksi (A1–A3, 
CD1–CD3).

Luontotyyppiesiintymiä on todennäköisesti hävin-
nyt ranta- ja vesirakentamisen sekä rantojen yleisen 
rehevöitymisen, säännöstelyn ja rantalaidunnuksen 
loppumisen aiheuttaman umpeenkasvun seuraukse-
na. Toisaalta uusia esiintymiä on syntynyt järvien re-
hevöitymiskehityksen aiheuttaman liettymisen myötä 
sekä valuma-alueelta ihmistoiminnan vaikutuksesta 
kulkeutuvan orgaanisen ja epäorgaanisen aineksen 
huuhtoutumisen lisääntyessä. Tiedot luontotyypin 
määrästä ja sen muutoksesta ovat hyvin puutteelliset, 
minkä vuoksi sekä mennyt että tuleva luontotyypin 
määrän kehitys arvioitiin koko maassa ja osa-alueilla 
puutteellisesti tunnetuksi (A1–A3: DD). Luontotyypin 
laadullisen taantumisen voimakkuutta ei myöskään 
katsottu voitavan arvioida, ja luontotyypin yhdistetty 
abioottinen ja bioottinen laatu arvioitiin puutteellisesti 
tunnetuksi kaikilla tarkastelualueilla (CD1–CD3: DD).

Myös tiedot järvien muta- ja liejurantojen esiinty-
mistä ovat puutteelliset. Asiantuntija-arviona kuitenkin 
tulkittiin, että luontotyypin levinneisyys- ja esiintymis-
alueen koko ylittävät koko maassa ja osa-alueilla B-kri-
teerin raja-arvot (B1 & B2: LC). Luontotyyppi on säilyvä 
(LC) myös B3-kriteerin perusteella.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.

Liesjärvi, Tammela. Kuva: Seppo Tuominen 
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Kehityssuunta: Vakaa. Uusien, ihmistoiminnan seu-
rauksena syntyvien mutarantojen määrä kompensoi 
umpeenkasvun seurauksena katoavia kohteita.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

V5.08

Järvien rantapensaikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

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

(S. lanata) ja tunturipaju (S. glauca). Pensaikkorantoihin 
kuuluvat myös geolitoraalin yläosassa ja supralitoraalin 
alaosassa kasvavat matalakasvuisten hanhensiropajun 
(Salix repens subsp. repens) ja kaitasiropajun (S. repens 
subsp. rosmarinifolia) muodostamat pensaikot sekä 
harvinaisenpuoleiset suomyrttipensastot (Myrica gale). 
Paikoin paju- ja suomyrttipensaikot sekä rantalepikot 
sulautuvat toisiinsa mosaiikkimaisesti.

Pajupensaikkojen aluskasvillisuuden lajikoostumus 
vaihtelee suuresti ja koostuu yleensä alapuolisen ran-
taniityn lajistosta. Varsinkin kosteilla niityillä kasvaa 
kookkaita heiniä, korpi- ja viitakastikkaa (Calamagrostis 
phragmitoides, C. canescens), mesiangervoa (Filipendula 
ulmaria), korpikaislaa (Scirpus sylvaticus), järvikortetta 
(Equisetum fluviatile), ranta- ja terttualpia (Lysimachia 
vulgaris, L. thyrsiflora) sekä kookkaita saroja: pullosa-
raa (Carex rostrata), viiltosaraa (C. acuta) ja pohjoisessa 
vesisaraa (C. aquatilis). Matalampikasvuisissa pajupen-
saikoissa kasvaa pienikokoisempia heiniä ja saroja, ku-
ten luhtakastikkaa (Calamagrostis stricta), nurmilauhaa 
(Deschampsia cespitosa), punanataa (Festruca rubra), har-
maasaraa (Carex canescens) ja jokapaikansaraa (C. nigra). 

Pensaikkorannoilla esiintyy jonkin verran ranta-
sammalia, muun muassa luhtasirppisammalta (Dre-
panocladus aduncus) ja luhtakuirisammalta (Calliergon 
cordifolium). Rahkasammalia (Sphagnum spp.) niillä on 
suhteellisen vähän. Pensaikkorannoilla turvetta on hy-
vin vähän, mikä erottaa ne järvien ja lampien ympärillä 
olevista pajuvaltaisista pensasluhdista.

Pensaikkorantojen tyyppilintu koko maassa on paju-
sirkku (Schoeniclus schoeniclus). Etelä- ja Keski-Suomessa 
pensassirkkalinnun (Locustella naevia) ja viitasirkkalin-
nun (L. fluviatilis) esiintyminen keskittyy pensaikko-
rannoille.

Keskieurooppalaisessa kasvillisuustutkimuksessa 
pajupensastot luetaan pajuvaltaisten rantapensastojen ja 
-metsien luokkaan (Salicetea purpureae), jonka tunnusla-
jeja ovat muun muassa salava (Salix fragilis) ja jokipaju (S. 
triandra). Meillä esiintyvät pajuvaltaiset rantapensaikot 
kuuluvat pääasiassa boreaaliseen ja arktiseen Salicion 
phylicifoliae -yhtymään (Dierssen 1996).

Järvien pensaikkorannat on rakenteeltaan ja lajistol-
taan varsin laaja-alainen luontotyyppi. Sen jakaminen 
tarkempiin yksiköihin voisi tapahtua valtalajien pohjal-
ta, mutta tämä vaatii lisäselvityksiä.
Maantieteellinen vaihtelu: Pensaikkorantojen lajistol-
linen vaihtelu heijastaa puu- ja pensaslajien ja ranta-
niittyjen ruoho- ja heinälajien levinneisyyttä. Halava, 
tuhkapaju, mustuvapaju, hanhenpaju ja kaitalehtipaju 
sekä tervaleppä ovat Etelä-Suomessa yleisiä. Pohjoiseen 
mennessä tervaleppä vähenee ja harmaaleppä yleistyy. 
Pohjois-Suomessa järvien rannoilla tavataan pohjoisia 
pajulajeja, kuten pohjanpajua (Salix lapponum) ja tuntu-
ripajua (S. glauca). Suomyrttipensastoja tavataan ainakin 
Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Pensaikkoran-
toja on monentyyppisten järvien rannoilla. Maarannan 
puolella pensaikkorannat vaihettuvat rantametsiin ja 
vesirannan puolella ranta- ja tulvaniittyihin, ruovikoi-
hin ja suurhelofyyttien kasvustoihin tai saraikoihin. 
Soistuvilla alueilla ne vaihettuvat ilman selvää rajaa 

Lutanjärvi, Eurajoki. Kuva: Heikki Toivonen

Luonnehdinta: Pensaikkorannat ovat lähinnä veden-
pinnan tasoa esiintyviä, pajujen ja muiden pensaiden 
luonnehtimia kasvillisuusrantoja. Pajujen esiintymisen 
mahdollistaa niiden hyvä tulvan tai pysyvästi korkean 
vedenpinnan sietokyky. Pajupensaikkoja esiintyy geo-
litoraalin yläosasta alkaen vaihtelevan levyisinä kais-
taleina avoimen rantaniityn, helofyyttikasvustojen 
tai saraikoiden ja rantametsän välissä. Usein ne jäävät 
kapeaksi pensaikkovyöksi. Leveimmät pensaikkoran-
nat syntyvät loiville ja suojaisille rannoille, joissa ne 
voivat olla useiden hehtaarien kokoisia. Yläosastaan 
pajukko vaihettuu harmaaleppää (Alnus incana), ter-
valeppää (A. glutinosa) tai hieskoivua (Betula pubescens) 
kasvavaksi sekapensaikoksi ja edelleen rantametsäksi. 
Monet umpeenkasvavat ranta- ja tulvaniityt kehittyvät 
pensaikoiksi, kun niiden laidun- ja niittokäyttö loppuu. 
Lampien ja pikkujärvien rannoilla pajut voivat kasvaa 
suoraan rantatörmässä ja ulottua veden yläpuolelle. 
Kuollutta puuainesta voi olla metsään rajautuvilla luon-
nontilaislla pensaikkorannoilla paikoin runsaasti.

Pensaikkorantojen tyyppilaji on kiiltopaju (Salix 
phylicifolia), joka esiintyy yleisenä koko maassa. Ete-
lä-Suomesta Pohjanmaan–Kainuun vyöhykkeelle saak-
ka kasvaa halavaa (S. pentandra), tuhkapajua (S. cinerea) 
ja mustuvapajua (S. myrsinifolia). Pohjoisessa kiiltopa-
jun ohella esiintyy pohjanpaju (S. lapponum), villapaju 
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pensaikkoluhtiin ja kehittyvät sukkession myötä luh-
taisiksi ja korpisiksi suoluontotyypeiksi. Suojaisilla, 
alavilla ja hieman soistuneilla rannoilla pajukoiden yh-
teydessä voi esiintyä lepikoita ja koivikoita.

! !

!

!

! !

! !

!

!

!
Esiintyminen: Järvien pensaikkorantoja 
esiintyy koko Suomessa.
Uhkatekijät: Rantarakentaminen (R 1), 
vieraslajit (L 1), ojitus (Oj 1), vesien rehe-
vöityminen ja likaantuminen (Vre 1), ve-
sirakentaminen (Vra 1), ilmastonmuutos 
(Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Järvien ran-
tapensaikot voivat hävitä maankäytön 

muutoksen (viljelyyn otto, metsitys, rakentaminen ym.) 
tai huomattavan vedenpinnan noston tai laskun seu-
rauksena. Rantapensaikot voivat korvautua rantamet-
sällä myös muun muassa kasvupaikan rehevöitymisen 
seurauksena.
Arvioinnin perusteet: Järvien rantapensaikot arvioi-
tiin koko maassa ja osa-alueilla säilyväksi (LC) luonto-
tyypiksi (A1–A3, B1–B3, CD1 & CD3). 

Järvien rantapensaikoiden määrän on arvioitu pysy-
neen ennallaan tai lievästi lisääntyneen koko maassa ja 
osa-alueilla 50 vuoden ajanjaksolla ja pidemmällä aika-
välillä (A1 & A3: LC), ja tämän kehityksen arvioidaan 
jatkuvan myös tulevaisuudessa (A2a: LC). Rantapensai-
kot eivät ole harvinaisia (B1–B3: LC). 

Ihmistoiminnan haitalliset vaikutukset pensaikko-
rantoihin arvioidaan vähäisiksi, vaikka paikallisesti 
muutokset ovat voineet olla suuria. Järvien rantapen-
saikoiden määrä on vaihdellut suuresti ihmistoimin-
nan seurauksena eri aikoina. Rantojen laidunnus ja 
niitto sekä raivaus niityiksi ja pelloiksi vähensivät 
pensaikkorantojen pinta-alaa jo muutama vuosisata 
sitten. Samoin järvien pinnan laskut muuttivat monin 
paikoin rannan vyöhykkeisyyttä. Rantalaidunnuksen 
ollessa yleistä pensaikkovyöhyke ei päässyt kehitty-
mään luontaisesti, koska eläimet söivät ja talloivat tai-
mia. 1950-luvun jälkeen rantapensaikot ovat elpyneet 
laidunnuksen ja niiton loputtua. Lisäksi yleinen vesien 
ja rantojen rehevöityminen sekä paikoin myös vesi-
rakentaminen ja vesien säännöstely ovat edesauttaneet 
avointen ja matalakasvuisten rantojen sukkessiota ja 
umpeenkasvua, minkä seurauksena rantapensaikot 
ovat runsastuneet. Toisaalta rantapensaikkojen yläosat 
ovat paikoin korvautuneet rantametsillä. Selvintä tä-
mä kehitys on ravinteisilla kasvupaikoilla ja paikoilla, 
joissa vedenkorkeuden vaihtelu on pienentynyt. Pai-
kallisesti pajukoita raivataan jonkin verran maiseman-
hoitotarkoituksissa ja rantalaidunnuksen yhteydessä. 
Myös rantarakentaminen on lisännyt pensaikkoran-
tojen raivausta. 

Asiantuntija-arviona arvioitiin, ettei rantapensaikko-
jen yhdistetty abioottinen ja bioottinen laatu ole taan-
tunut merkittävästi 50 vuoden aikana tai pitemmällä 
aikavälillä millään tarkastelualueella (CD1 & CD3: LC). 
Laadun kehitys tulevan 50 vuoden aikana arvioitiin 
koko maassa ja osa-alueilla puutteellisesti tunnetuksi 
(CD2a: DD). 

Vieraslajit, muun muassa jättipalsami (Impatiens glan-
dulifera), isosorsimo (Glyceria maxima) ja karhunköynnös 

(Calystegia sepium), näyttävät leviävän helposti ranta-
kasvillisuuden sekaan. Ilmastonmuutos lisää niiden 
runsastumisen riskiä, esimerkiksi Keski-Euroopassa 
vieraslajien invaasiot ovat yleisiä. 
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Pohjois-Suomessa va-
kaa, Etelä-Suomessa heikkenevä. Etelä-Suomessa raken-
taminen ja maankäytön muutokset hävittävät paikoin 
luontotyyppiä ja aiheuttavat laadullisia muutoksia. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

V5.09

Järvien ja jokien ruovikot ja 
suurhelofyyttien kasvustot

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

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

Ruovesi, Ruovesi. Kuva: Heikki Toivonen

Luonnehdinta: Ruovikoiden ja suurhelofyyttien luon-
totyyppi käsittää järviruo’on (Phragmites australis) ja 
muiden kookkaiden, yleensä ruokomaisten ilmaversois-
kasvien sulkeutuneet kasvustot. Niitä tavataan järvien 
rannoilla, toisinaan myös jokien rannoilla ja jokisuistois-
sa. Ruovikoiden vyöhyke ulottuu sublitoraalin yläosista 
tulvavaikutteisen maarannan yläosiin, poikkeukselli-
sesti ylemmäskin. Reittivesillä järviruo’on alaraja on 
usein noin 1–1,5 m:n syvyydessä. Joskus suurten helo-
fyyttien kasvustoja kasvaa myös ojissa, kaivannoissa 
sekä pysyvästi kostealla maalla. Tiheimmillään kas-
vustot ovat hienoaineksisilla, suojaisilla savi-, siltti- ja 
hiesupohjaisilla rannoilla sekä liejupohjilla. Suotuisilla 
kasvupaikoilla järviruoko voi sisävesillä kasvaa sel-
västi yli kolmemetriseksi, mutta yleensä sen pituus on 
1,5–2,5 m. Hyvillä kasvupaikoilla ruokokasvustot ovat 
tiheitä, muita lajeja niissä on vain vähän. Eksponoiduil-
la rannoilla järviruoko ja muut kookkaat ilmaversoiset 
kasvavat avoimina kasvustoina.
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Ruovikoiden ja suurhelofyyttien luontotyyppi ym-
märretään tässä laajasti. Siihen sisältyvät järviruoko-
kasvustojen lisäksi muidenkin kookkaiden helofyyttien 
muodostamat kasvustot. Tällaisia kasvustoja muodosta-
vat järvikaisla (Schoenoplectus lacustris), järvikorte (Equi-
setum fluviatile), kapea- ja leveäosmankäämi (Typha an-
gustifolia, T. latifolia), isosorsimo (Glyceria maxima), joskus 
myös piuru (Scolochloa festucacea). Nämä lajit kasvavat 
usein sekakasvustoina järviruo’on kanssa. Kasvisosiolo-
gisesti luontotyyppi vastaa Keski-Euroopassa käytettyä 
Phragmition-yhtymää (Alliance, Verband), johon kuuluu 
useita valtalajien mukaan erotettuja assosiaatioita. Suur-
sarat muodostavat usein sekakasvustoja ruovikkolajien 
kanssa.

Ruovikot ja suurten ilmaversoisten kasvustot vaihte-
levat suuresti ilmaston, suojaisuuden ja ravinteisuuden 
mukaan. Karuissa vesissä ilmaversoiskasvustot ovat 
matalia ja niukkatuottoisia. Niitä luonnehtivat järviluik-
ka-järviruokoyhdyskunnat. Hieman ravinteisemmissa 
vesissä on jo sulkeutuneita järvikorte-, järvikaisla- ja 
järviruokoyhdyskuntia. Ne voivat kasvaa myös run-
sasravinteissa vesissä, mutta lisäksi niissä vallitsevat 
isosorsimo- tai osmankäämiyhdyskunnat.

Järviruokoa ja muita kookkaita ilmaversoisia kasvaa 
yksittäin tai harvoina kasvustoina monenlaisten vesien 
rantavyöhykkeessä. Usein ilmaversoiskasvustoissa kas-
vaa myös kelluslehtisiä sekä uposkasveja ja pohjaversoi-
sia. Tällaiset kasvustot on perusteltua lukea asianomai-
seen järvi- ja lampityyppiin kuuluviksi. Omaksi luon-
totyypiksi ruovikko tai suurten helofyyttien kasvustot 
voidaan katsoa, kun ne ovat ainakin lähes sulkeutuneita 
ja niissä on ruovikoille luonteenomaista kasvi- ja eläin-
lajistoa. Niihin kertyy myös hajoavaa kasvimassaa, joka 
maaduttaa kasvualustaa. 

Ruovikoissa tavataan yleisesti myös muita ilmaver-
soisia. Karujen ja keskiravinteisten vesien ruovikoissa 
kasvavat jouhi- ja pullosara (Carex lasiocarpa, C. rostra-
ta), harvemmin idänpiukkasara (C. elata subsp. oms-
kiana), rantaluikka (Eleocharis palustris), myrkkykeiso 
(Cicuta virosa), rantapalpakko (Sparganium emersum) ja 
ratamosarpio (Alisma plantago-aquatica). Ravinteisuuden 
lisääntyessä näiden lisäksi tavataan muun muassa sarja-
rimpeä (Butomus umbellatus), pystykeiholehteä (Sagittaria 
sagittifolia), rantayrttiä (Lycopus europaeus), viiltosaraa 
(Carex acuta), toisinaan myös varstasaraa (C. pseudocy-
perus), ruokohelpeä (Phalaroides arundinacea), keltakur-
jenmiekkaa (Iris pseudacorus), rohtokalmojuurta (Acorus 
calamus), punakoisoa (Solanum dulcamara), haarapalpak-
koa (Sparganium erectum -ryhmä), rusokkeja (Bidens spp.), 
nevaimarretta (Thelypteris palustris), isohierakkaa (Ru-
mex hydrolapathum). Sammalia on yleensä vähän, mutta 
kasvinjätteillä kasvaa usein kuirisammalia ja luhtasirp-
pisammalta (Calliergon spp., Drepanocladus aduncus), jos-
kus jonkin verran rahkasammaliakin (Sphagnum spp.).

Luontotyypin valtalajit muodostavat vakaissa olois-
sa suuria klooneja, joissa on suhteellisen vähän muita 
lajeja. Sekalajitilanteet syntyvät sukkession tai erilais-
ten häiriötilanteiden seurauksena. Häiriötä aiheuttavat 
jäiden aiheuttama eroosio, laidunnus tai vesikasvien 
niitto. Aikaisempaan nähden vesistöt ovat rehevöity-
neet ja rantalaidunnus on vähentynyt. Tämä on suosinut 

ruovikkojen kasvua, ja ne ovatkin selvästi lisääntyneet 
viime vuosikymmeninä.

Ruovikoiden yhteydessä voi esiintyä erilaisten häi-
riöiden seurauksena pienikokoisempien ilmaversoisten 
muodostamia yhdyskuntia. Tällaisia ovat rantapalpa-
kon, ratamosarpion, rusokkien, rantakukan (Lythrum 
salicaria), haarapalpakon, toisinaan myös isohierakan 
muodostamat kasvustot, samoin liejurannoilla harvi-
naisina esiintyvät juurtokaislakasvustot (Scirpus radi-
cans). Osa näistä kasvustoista on väliaikaisia sukkes-
siovaiheita, osa voi esiintyä paikalla pitempään. Näiden 
yhdyskuntien ekologiaa ei tunneta riittävästi, jotta nii-
den uhanalaisuutta voitaisiin tarkemmin arvioida. Juur-
tokaislakasvustot pitäisi ottaa huomioon myös uhan- 
alaisen lajin esiintyminä.

Ruovikoissa kasvaa suhteellisen vähän uhanalaisia 
kasvilajeja; sen sijaan ne ovat merkittävä elinympäristö 
monille eläinlajeille. Ruovikoiden pinta-alan kasvu on 
laajentanut ruovikossa viihtyvien lintujen, kuten ruo-
ko- ja rytikerttusen (Acrocephalus schoenobaenus, A. scir-
paceus), esiintymisaluetta. Ruovikoiden ja avovesialueen 
mosaiikki on hyvä elinympäristö useille lintulajeille, 
esimerkiksi kaulushaikaralle (Botaurus stellaris), rusko-
suohaukalle (Circus aeruginosus), rantakanoille (Ralli-
dae) ja monille puoli- ja kokosukeltajille. Monet muut-
tolinnut, kuten pääskyt ja kottaraiset (Sturnus vulgaris), 
kerääntyvät yöpymään ruovikoissa. Suurten ilmaver-
soisten kasvustot ovat tärkeitä kalojen kutupaikkoja ja 
kalanpoikasten elinympäristöjä. Ne ovat merkittäviä 
myös selkärangattomille eläimille.

Ruovikoiden ja muiden suurten ilmaversoisten luon-
totyyppi käsittää useita ekologialtaan ja lajistoltaan 
erilaisia kasviyhdyskuntia. Näistä osa on runsastuvia, 
osa taantuvia. Näitä kasviyhdyskuntia on käsitelty kir-
jallisuudessa eri tavoin (mm. Dierssen 1996; Påhlsson 
1994; Rodwell 1995). Ruovikoiden ja muiden suurten il-
maversoisten luontotyyppi voidaan jakaa seuraavasti: 
oligotrofisille vesille tyypilliset harvat rantaluikka-jär-
viruokoyhdyskunnat, ekologisesti laaja-alaiset järvikor-
te-, järvikaisla- ja järvikaisla-järviruokoyhdyskunnat 
ja ravinteisille rannoille ominaiset tiheät järviruoko-, 
isosorsimo- ja osmankäämiyhdyskunnat. Ruohomaiset 
helofyytit muodostavat yleensä yhdyskuntia epävakai-
siin ympäristöihin tai ne ovat pysyvämpien ruovikoiden 
sukkessiovaiheita. Niitä ovat muun muassa keiholeh-
ti-ratamosarpioyhdyskunnat ja rantapalpakko-haara-
palpakkoyhdyskunnat. Myös kalmojuuri (Acorus cala-
mus) voi muodostaa omia yhdyskuntia. Tällä hetkellä 
ei kuitenkaan ole käytettävissä riittäviä aineistoja, jotta 
näiden yksiköiden uhanalaisuutta voitaisiin tarkastella.
Maantieteellinen vaihtelu: Etelä-Suomen ruovikot 
ja suurhelofyyttien kasvustot ovat tiheämpiä, moni-
lajisempia ja runsaammin biomassaa tuottavia kuin 
pohjoisempana. Tällaiset kasvustot ovat runsaita aina 
Järvi-Suomen pohjoisosiin saakka. Keskiboreaalisessa 
vyöhykkeessä kasvustot ovat selvästi niukkatuottoi-
sempia ja harvempia. Pohjois-Suomessa järvikortekas-
vustot ovat yleisiä, muiden ruovikoita muodostavien 
ilmaversoisten kasvustot ovat harvinaisempia. Pohjoi-
sessa niiden esiintymistä rajoittaa lyhyt kasvukausi ja 
rantojen routaantuminen.
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Sisävedet ja rannat

Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Ruovikkoja 
muodostavat lajit ovat ekologialtaan laaja-alaisia, joten 
luontotyyppi vaihettuu moniin vesi- ja rantahabitaat-
teihin. Esimerkiksi erilaiset rantaniityt ruovikoituvat 
helposti. Ruovikkokasvit kasvavat usein myös turvea-
lustalla ja luontotyyppi vaihettuukin ilman selvää rajaa 
avoluhtiin. Järviruoko voi kasvaa aiemman vesi- ja ran-
takasvillisuuden jäänteenä esimerkiksi soiden laidoilla 
ja pelto-ojissa.

! !
!

!

! !

! !

!

!

!
Esiintyminen: Ruovikkoja ja suurhelo-
fyyttien kasvustoja esiintyy koko maassa. 
Esiintyminen painottuu Etelä-Suomeen 
(ks. myös maantieteellinen vaihtelu).
Uhkatekijät: Rantarakentaminen (R 1), 
vesien ja rantojen rehevöityminen ja liet-
tyminen (Vre 1), vesien säännöstely (Vs 1), 
vesirakentaminen (Vra 1), vieraslajit (L 1), 
ilmastonmuutos (Im 1).

Romahtamisen kuvaus: Ruovikot ja suurten ilmaver-
soisten kasvustot voivat hävitä maankäytön muutoksen 
(alueen viljelyyn otto, rakentaminen, kuivatus) tai huo-
mattavan vedenpinnan laskun tai noston seurauksena. 
Ruovikot voivat myös pensoittua ja muuttua rantamet-
siksi esimerkiksi kasvupaikan hydrologian muutosten, 
rehevöitymisen tai laidunnuksen loppumisen seurauk-
sena. Elinympäristön palauttaminen vaatii huomattavia 
kunnostus- ja hoitotoimia.
Arvioinnin perusteet: Ruovikot ja suurhelofyyttien 
kasvustot arvioitiin koko maassa ja osa-alueilla säily-
väksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, CD1 & CD3).

Ruovikoiden ja suurhelofyyttikasvustojen määrä 
on rantojen yleisen rehevöitymisen ja liettymisen, ve-
denkorkeuksien säännöstelyn ja rantalaidunnuksen 
loppumisen seurauksena lisääntynyt koko maassa ja 
osa-alueilla sekä 50 vuoden ajanjaksolla että esiteolli-
seen aikaan verrattuna (A1 & A3: LC), ja tämä kehitys 
jatkuu myös tulevaisuudessa (A2a: LC). Luontotyyppi 
ei ole harvinainen millään tarkastelualueella (B1–B3: 
LC). 

Rantalaidunnuksen loppuminen ja vesien rehevöi-
tyminen ovat yleisesti edesauttaneet ruovikoiden laa-
jenemista 1950-luvulta lähtien. Eri valtalajien mukaan 
määriteltyjen yhdyskuntien tilanne luontotyypin sisällä 
kuitenkin vaihtelee. Järviruoko- ja osmankäämivaltai-
set kasvustot ovat runsastuneet, sen sijaan järvikaisla- ja 
järvikortekastekasvustot ovat monin paikoin vähenty-
neet. Vieraslaji isosorsimo on Kokemäenjoen alueella 
vähentänyt merkittävästi piurun esiintymistä. Tulevai-
suudessa luontotyyppiin kuuluvien kasviyhdyskuntien 
määrän vaihtelua tulisi selvittää tarkemmin.

Asiantuntija-arviona arvioitiin, ettei ruovikoiden 
ja suurhelofyyttien kasvustojen yhdistetty abiootti-
nen ja bioottinen laatu ole kokonaisuutena arvioiden 
taantunut merkittävästi 50 vuoden aikana tai pidem-
mällä aikavälillä millään tarkastelualueella (CD1 & 
CD3: LC). Luontotyyppi on kuitenkin jossain määrin 
heterogeeninen eli sisältää useita ekologialtaan jossain 
määrin poikkeavia valtalajeja, mikä haittaa luontotyy-
pin laatumuutosten arviointia. Laadun kehitys tulevan 
50 vuoden aikana arvioitiin puutteellisesti tunnetuksi 
kaikilla tarkastelualueilla (CD2a: DD). 

Vieraslajit, muun muassa isosorsimo, valkokarhun-
köynnös (Calystegia sepium) ja jättipalsami (Impatiens 
glandulifera) näyttävät leviävän helposti ilmaversois-
kasvillisuuden sekaan. Ilmastonmuutos lisää niiden 
runsastumisen riskiä, esimerkiksi Keski-Euroopassa 
vieraslajien invaasiot ovat yleisiä. Meillä niiden voi odot-
taa runsastuvan paikallisesti, lähinnä Etelä-Suomessa.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

V5.10

Järvien ja jokien suursaraikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa DD A1–A3,  
CD1–CD3 –

Etelä-Suomi DD A1–A3,  
CD1–CD3 –

Pohjois-Suomi DD A1–A3, CD2a =

Luonnehdinta: Suursaraikkojen luontotyyppi käsittää 
kookkaiden sarojen (Carex spp.) sulkeutuneet tai lähes 
sulkeutuneet kasvustot. Suursaraikkoja tavataan järvien 
ja jokien rannoilla sekä jokisuistoissa. Suursaravyöhyke 
kasvaa eulitoraalissa, hieman järviruo’on tai muiden 
suurhelofyyttien kasvustoja ylempänä. Pullosaran (Ca-
rex rostrata) ja jouhisaran (C. lasiocarpa) vallitsemat suur-
saraikot voivat kasvaa jo sublitoraalin yläosissa, 30–50 
cm syvyydellä. Nämä kasvustot ovat yleensä harvoja 
ja yleistyvät pohjoiseen päin. Joskus laajahkoja suursa-
rojen kasvustoja kasvaa kosteissa painanteissa, ojissa, 
kaivannoissa sekä pysyvästi kostealla maalla. Eräät 
suursarat ovat useiden suotyyppien, varsinkin nevojen 
ja luhtien, valtalajeja, mutta näitä luontotyyppejä ei käsi-
tellä suursaraikkoina. Suursaraikot ymmärretään tässä 
laajasti niin, että niihin kuuluvat paitsi luonnontilaiset 
suursarayhdyskunnat myös eriasteisesti laidunnetut ja 
perinnebiotooppeina arvioidut suursaraniityt (esim. 
P06.03 Sisävesien suursararantaniityt, luku 8).

Tiheimmillään suursarojen kasvustot ovat hienoai-
neksisilla, suojaisilla savi-, siltti- ja hiesurannoilla sekä 
liejupohjilla. Suotuisilla kasvupaikoilla suursarat voivat 
kasvaa 1–1,3 m korkeiksi, niukkaravinteisilla paikoilla 
niiden pituus on 50–80 cm. Toisinaan suursaraikkoihin 
kertyy hajoavaa kasvimassaa, joka maaduttaa alustaan-
sa. Tuulille ja aalloille avoimilla rannoilla suursarat kas-
vavat avoimina kasvustoina.

Suursaroja kasvaa niukkoina kasvustoina tai yksit-
täin monenlaisten vesien rannoilla. Tällaiset esiintymät 
luetaan asianomaiseen järvi- ja lampityyppiin kuulu-
viksi. Omaksi luontotyypiksi suursaraikot katsotaan, 
kun ne ovat ainakin lähes sulkeutuneita ja riittävän laa-
joja (esitetään suurimittakaavaisessa kasvillisuuskar-
toituksessa omina kuvioinaan), ja niissä on saraikoille 
ominaista kasvi- ja eläinlajistoa. 

Suursaraikkoja muodostavat yleisesti pullosara, jou-
hisara, viiltosara (C. acuta), pohjoisessa myös vesisara (C. 
aquatilis), toisinaan luhtasara (C. vesicaria), idänpiukka-
sara (C. elata subsp. omskiana), mätässara (C. cespitosa) ja 
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tupassara (C. nigra subsp. juncella). Vaateliaat ja harvi-
naiset lähdesara (C. paniculata) ja vankkasara (C. riparia) 
muodostavat laajempia kasvustoja vain harvoin. Niiden 
kasvustot tulisi ottaa huomioon uhanalaisten lajien esiin-
tyminä. Suursaraikot ovat yleensä niukkalajisia. Vallit-
sevien suursarojen kasvustoissa tavataan vaihtelevassa 
määrin myös muita saroja (C. nigra, C. diandra, C. pseu-
docyperus). Usein suursarat kasvavat sekakasvustoina 
kookkaiden ilmaversoisten kanssa. Tällaisia lajeja ovat 
muun muassa järviruoko (Phragmites australis), järvikaisla 
(Schoenoplectus lacustris), järvikorte (Equisetum fluviatile) 
sekä kapea- ja leveäosmankäämi (Typha angustifolia, T. 
latifolia). 

Saraikoissa tavataan yleisesti myös muita ilmaver-
soisia ja rantakasveja. Esimerkiksi karujen ja keskira-
vinteisten vesien saraikoissa vallitsevien jouhi- ja pul-
losaran, harvemmin idänpiukkasaran seuralaislajeina 
esiintyy terttualpia (Lysimachia thyrsiflora), järvikortetta 
(Equisetum fluviatile), turvealustalla usein kurjenjalkaa 
(Comarum palustre) ja raatetta (Menyanthes trifoliata). 
Keski- ja runsasravinteisten vesien valtasaran, viiltosa-
ran, seuralaislajeina kasvaa järvikortetta, rantamataraa 
(Galium palustre), keltakurjenmiekkaa (Iris pseudacorus), 
terttualpia, usein myrkkykeisoa (Cicuta virosa), rantapal-
pakkoa (Sparganium emersum), ratamosarpiota (Alisma 
plantago-aquatica) ja rantakukkaa (Lythrum salicaria). Ra-
vinteisuuden lisääntyessä näiden lisäksi esiintyy myös 
muun muassa rantayrttiä (Lycopus europaeus), toisinaan 
varstasaraa (C. pseudocyperus), ruokohelpiä (Phalaroides 
arundinacea), punakoisoa (Solanum dulcamara) ja rusok-
keja (Bidens spp.). Sammalia on yleensä vähän, mutta 
kasvinjätteillä kasvaa usein kuirisammalia ja luhtasirp-
pisammalta (Calliergon spp., Drepanocladus aduncus), jos-
kus jonkin verran rahkasammaliakin (Sphagnum spp.). 
Korkeiden saramättäiden väleissä voi kasvaa muun 
muassa vesiherneitä (Utricularia spp.) ja pikkulimaskaa 
(Lemna minor).

Suursaraikkolajit muodostavat vakaissa oloissa suu-
ria klooneja, joissa on suhteellisen vähän muita lajeja. 
Sekalajitilanteet syntyvät usein sukkession tai erilais-
ten häiriötilanteiden seurauksena. Häiriötä aiheutta-
vat jääeroosio, laidunnus tai vesikasvien niitto. Aikai-

sempaan nähden vesistöt ovat viime vuosikymmeninä 
rehevöityneet ja rantalaidunnus on vähentynyt. Tämä 
on suosinut paikoin saraikkojen palautumista, mutta 
useammin järviruoko tai muut kookkaat helofyytit (iso-
sorsimo Glyceria maxima, osmankäämit) ovat syrjäyt-
täneet suursaraikkoja. Paikoin suursaraikot ovat myös 
herkkiä pensoittumaan.

Suursaraikoissa kasvaa suhteellisen vähän uhanalai-
sia kasvilajeja, sen sijaan ne ovat merkittävä elinympä-
ristö monille eläinlajeille. Erityisesti korkeita mättäitä 
muodostavat saralajit luovat monipuolisen elinympä-
ristön, jossa mättäät vuorottelevat niiden välissä olevien 
kosteampien pintojen (toisinaan vähäkasvisien vesipin-
tojen) kanssa. Esimerkiksi useat kahlaajat ja rantakanat 
(Rallidae) esiintyvät saraikkokasvillisuudessa. Sara-
valtaisten rantaniittyjen laidunnus ja niitto hyödyttää 
useita lintulajeja. Saraikot ovat merkittäviä myös selkä-
rangattomille eläimille, esimerkiksi takolimakotiloille 
(Stagnicola palustris ja S. corvus).

Suursaraikkojen luontotyyppi vastaa Keski-Euroo-
passa kuvattua Magnocaricion-yhtymää (Alliance, Ver-
band), johon kuuluu useita valtalajien mukaan erotettuja 
assosiaatioita. Ne eroavat toisistaan ekologialtaan ja la-
jistoltaan, ja niitä on kirjallisuudessa rajattu eri tavoin 
(mm. Mäkirinta 1977; Påhlsson 1994; Rodwell 1995; Di-
erssen 1996). Meillä suursaraikot voitaisiin jakaa esi-
merkiksi seuraavasti: jouhisara-, pullosara-, piukkasa-
ra-, viiltosara- ja vesisarayhdyskunnat. Myös luhtasara, 
tupassara ja harvoin myös mätässara voivat muodostaa 
laajoja kasvustoja. Lisäksi suursarojen sekakasvustot 
ovat yleisiä. Sarayhdyskuntien uhanalaisuutta ei kui-
tenkaan voida tiedon puutteen takia arvioida.
Maantieteellinen vaihtelu: Etelä-Suomessa suursa-
raikkojen valtalajeja ovat viilto-, luhta- ja pullosara, 
idänpiukkasaraa kasvaa erityisesti Järvi-Suomessa. 
Etelä-Suomen saraikot ovat tiheämpiä, monilajisempia 
ja runsaammin biomassaa tuottavia kuin pohjoisempa-
na. Keski- ja pohjoisboreaalisessa vyöhykkeissä saraikot 
ovat jouhisara- ja pullosaravaltaisia. Vesisara yleistyy 
Pohjois-Suomessa ja on yleinen monissa Lapin järvissä. 
Suursarat korvaavat Pohjois-Suomessa ruovikoita ma-
talassa vedessä.

Karjasaari, Kotka. Kuva: Seppo Tuominen
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Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Suursarat ovat 
ekologialtaan laaja-alaisia, joten ne vaihettuvat moniin 
vesi- ja rantahabitaatteihin. Suursaraikkojen ulkopuo-
lella esiintyy usein ruovikoita, kaislikoita ja kortteik-
koja. Turvepohjaisilla rannoilla esiintyy saranevoja ja 
-luhtia, ja luontotyyppi vaihettuukin ilman selvää rajaa 
avoluhtiin. Viimeksi mainittuja luonnehtivat turpeen 
muodostuminen ja suosammalien (ml. rahkasammalet) 
esiintyminen. Laidunnuksen tai niiton seurauksena 
suursaraikkojen alueella esiintyy tai niihin rajautuu 
useita perinnebiotooppeja (sisävesien järvikorte- ja kais-
larantaniityt, sisävesien suursararantaniityt, sisävesien 
matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja sararantaniityt, kor-
tetulvaniityt, suursaratulvaniityt). Laiduntamattomilla 
rannoilla suursaraikot rajautuvat yleisesti rantapensaik-
koihin tai rantametsiin.

! !
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! Esiintyminen: Suursaraikoita esiintyy 
yleisesti koko maassa pohjoisboreaalisen 
vyöhykkeen eteläosiin saakka. Sitä poh-
joisempana esiintyminen on niukempaa.
Uhkatekijät: Avoimien alueiden um-
peenkasvu laidunnuksen ja niiton pää-
tyttyä (Nu 3), vesien ja rantojen rehevöi-
tyminen ja liettyminen (Vre 2), vieraslajit 
(L 2), vesirakentaminen (Vra 1), rantara-

kentaminen (R 1), ojitus (Oj 1), säännöstely (Vs 1), ilmas-
tonmuutos (Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Suursaraikot voivat hävitä 
maankäytön muutoksen (alueen viljelyyn otto, ra-
kentaminen, kuivatus) tai huomattavan vedenpinnan 
laskun tai noston seurauksena. Saraikot voivat myös 
kasvaa umpeen ja pensoittua esimerkiksi kasvupai-
kan rehevöitymisen tai laidunnuksen loppumisen seu-
rauksena. Luontotyyppi korvautuu kookkaiden lajien 
luonnehtimilla ruovikoilla, pensaikoilla ja rantamet-
sillä. Elinympäristön palauttaminen vaatii huomatta-
via kunnostus- ja hoitotoimia sekä ravinnekuorman 
vähentämistä.
Arvioinnin perusteet: Järvien ja jokien suursaraikot 
arvioitiin puutteellisesti tunnetuiksi (DD) koko maas-
sa ja Etelä-Suomessa luontotyypin määrän ja laadun 
muutoksiin liittyvän tiedon puutteiden vuoksi (A1–A3, 
CD1–CD3). Myös Pohjois-Suomessa luontotyyppi on 
puutteellisesti tunnettu (A1–A3, CD2a).

Järvien ja jokien suursaraikkojen määrän muutos 
arvioitiin puutteellisesti tunnetuksi kaikilla tarkaste-
lualueilla sekä viimeisen 50 vuoden aikana, historial-
lisesti että tulevaisuudessa (A1–A3: DD). Luontotyypin 
levinneisyys- ja esiintymisalueen koko sekä esiintymis-
paikkojen määrä ylittävät koko maassa ja osa-alueilla 
B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC).

Suursaraikkojen määrä on vaihdellut huomattavasti 
eri aikoina. Rantojen laidunnus ja niitto sekä raivaus 
niityiksi ja pelloiksi vähensivät saraikkojen pinta-alaa, 
ja järvien laskut ovat monin paikoin vaikuttaneet kasvil-
lisuuden vyöhykkeisyyteen. 1950-luvun jälkeen yleinen 
vesien ja rantojen rehevöityminen, rantalaidunnuksen 
ja niiton loppuminen, paikoin myös vesirakentaminen 
ja vesien säännöstely ovat edesauttaneet avointen ja 
matalakasvuisten rantojen sukkessiota ja umpeenkas-
vua. Järviruoko ja muut kookkaat helofyytit ovat tun-

keutuneet saravyöhykkeen alaosaan ja rantapensaikot 
ja rantametsät niiden yläosaan. Saravyöhyke on tullut 
kapeammaksi tai hävinnytkin. Tämä on ollut selvintä 
paikoilla, joissa vedenkorkeuden vaihtelu on pienenty-
nyt. Pohjois-Suomessa suursaraikkojen määrä ja laatu 
ovat pysyneet pääosin ennallaan.

Asiantuntija-arviona arvioitiin, ettei järvien ja jokien 
suursaraikoiden yhdistetty abioottinen ja bioottinen laa-
tu ole merkittävästi taantunut Pohjois-Suomessa men-
neen 50 vuoden tai pidemmän aikavälin tarkastelussa 
(CD1 & CD3: LC). Laadun muutoksen vakavuudesta 
Etelä-Suomessa ja keskimäärin koko maassa ei katsottu 
olevan riittävästi tietoa arvion tekemiseksi (CD1 & CD3: 
DD). Tulevan 50 vuoden laadullinen kehitys todettiin 
puutteellisesti tunnetuksi kaikilla tarkastelualueilla 
(CD2a: DD). Laadun muutokseen on vaikuttanut edellä 
kuvattu umpeenkasvu.

Vieraslajit, muun muassa isosorsimo, karhunköyn-
nös (Calystegia sepium), toisinaan myös jättipalsami (Im-
patiens glandulifera) näyttävät leviävän helposti suursa-
ravyöhykkeeseen. Ilmastonmuutos lisää niiden runsas-
tumisen riskiä. Meillä vieraslajien voi odottaa runsastu-
van ainakin paikallisesti, lähinnä Etelä-Suomessa.

Keski- ja Länsi-Euroopassa suursaraikkojen epäsuo-
tuisa kehitys on ollut paljon selvempää, ja suursaraikot 
ovat siellä selvästi taantuneet. Niitä pidetään monissa 
maissa vaarantuneena tai ainakin silmälläpidettävänä 
luontotyyppinä. Suurinta suursaraikkojen uhanalai-
suus on Etelä-Euroopassa Välimeren alueella. EU:n ta-
solla suursaraikot on arvioitu vaarantuneiksi käyttäen 
kriteeriä A1 (Tall-sedge bed; Janssen ym. 2016; European 
Environment Agency 2018).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heikke-
nevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Rantojen rehevöitymi-
nen ja umpeenkasvu aiheuttavat sekä määrällistä että 
laadullista taantumista.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole. 

V5.11

Jokien kivikko- ja lohkarerannat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa DD CD1–CD3 =
Etelä-Suomi DD CD1–CD3 =
Pohjois-Suomi DD CD1–CD3 =

Luonnehdinta: Luontotyypillä tarkoitetaan kivien 
(raekoko 6–60 cm) tai lohkareiden (raekoko yli 60 cm) 
vallitsemia avoimia tai vähäkasvistoisia rantoja. Seassa 
saattaa toisinaan olla myös soraa, hiekkaa ja orgaanista 
ainesta. Kivi- ja lohkarerantoja tavataan tyypillisemmin 
jokien voimakkaasti virtaavilla osuuksilla. Usein nämä 
ovat koskia tai esiintyvät koskien yhteydessä, mutta voi-
vat olla muitakin voimakkaasti virtaavia paikkoja, jois-
sa maalaji on rantatyypin muodostumiselle sopiva eikä 
hienojakoisemman aineksen kertymistä tapahdu mer-
kittävästi. Rantatyyppiä voi kuitenkin esiintyä myös 
suvantomaisilla osuuksilla maalajin ja rannan profiilin 
ollessa sopiva.
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Jokien kivikko- ja lohkarerannat ovat tyypillisesti 
varsin kapeita rannan kaltevuuden vaihdellessa loivasta 
jyrkkään. Lohkarerannat ovat tyypillisemmin jyrkkiä, 
kun taas pienempikokoisesta kivestä koostuvat rannat 
ovat loivempia. Virtaavan veden, vedenpinnan vaihte-
lun ja jään kuluttava vaikutus rannoilla on suuri. Kivik-
ko- ja lohkarerannoilla kivet muodostavat usein paksun 
kerroksen, minkä vuoksi nämä rannat ovat tavallises-
ti kasvillisuudeltaan hyvin niukkoja tai kasvittomia. 
Pienemmästä kivestä koostuvilla rannoilla voi esiintyä 
niukkaa kasvillisuutta. 

Kivikko- ja lohkarerannoilla voi kasvaa harvakseltaan 
muun muassa rentukkaa (Caltha palustris), järvikortetta 
(Equisetum fluviatile) ja saroja (Carex spp.). Loivien kivik-
ko- ja lohkarerantojen yläosassa voi olla aukkoista pa-
jukkoa (Salix spp.) tai harvemmin lepikkoa (Alnus spp.). 

Sammalia ja jäkäliä on niukasti lähellä vesirajaa ran-
tavoimille alttiilla kohdilla. Lajisto on pitkälti samaa 
kuin karuilla joenrantakallioilla (ks. kalliot ja kivikot, 
luku 7). Rantavyöhykkeen sammaliin kuuluvat tiera-
sammalet (Racomitrium spp.), paasisammalet, muun 
muassa koski- ja puropaasisammal (Schistidium agas-
sizii, S. rivulare), rantasuikerosammal (Sciuro-hypnum  
plumosum) ja purokinnassammal (Scapania undulata) 
sekä rantapörrösammal (Hymenoloma crispulum). Vir-
taavan veden rantaviivassa (ja upoksissakin) viihtyvät 

muun muassa isonäkinsammal (Fontinalis antipyretica), 
koskikoukkusammal (Dichelyma falcatum), saukonsam-
mal (Leptodictyum riparium), koskisammakonsammal 
(Hygroamblystegium fluviatile), korvasammalet (Junger-
mannia spp.) sekä purosammalet (Hygrohypnum spp.). 
Tyypillisiä jäkäliä ovat muun muassa mustuaiset (Ver-
rucaria spp.), purokilpijäkälä (Dermatocarpon luridum) ja 
tulvalehtojäkälä (Bacidina inundata). Ylempänä rannalla 
lajisto on tyypillisesti karujen kallioiden ja kivikoiden 
lajistoa (ks. kalliot ja kivikot, luku 7). 

Kirkas- ja/tai neutraalivetisten purojen ja koskien ki-
villä voi kasvaa harvinaista ahdinsammalta (Rhynchos-
tegium riparioides), upoksissa taas koskisiipisammalta 
(Fissidens pusillus), vellamonsammalta (F. fontanus) sekä 
harvinaista rupimaista levää, puropunakalvoa (Hilden- 
brandia rivularis). Etenkin pohjoisen Suomen kalkkialuei-
den puroissa kasvaa kivillä vesirajassa ja upoksissa jok-
seenkin harvinaista rantaväkäsammalta (Campyliadel- 
phus elodes) ja kalkkivaikutteisten lähdepurojen kivillä 
huurresammalia (Palustriella spp.).

Pohjois-Suomen jokien ja purojen varsilla esiintyy 
usein myös kilpailuvapaata kasvupaikkaa vaativia 
tunturikasveja. Jokivarret ovat tärkeitä tunturikasvien 
esiintymäpaikkoja havumetsävyöhykkeessä (Rintanen 
1968). Niillä kasvavat muun muassa sukassara (Carex 
microglochin), tunturikurjenherne (Astragalus alpinus), 

Juutuanjoki, Inari. Kuva: Seppo Tuominen
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punasänkiö (Bartsia alpina), tunturihärkki (Cerastium al-
pinum), kirjokorte (Equisetum variegatum), norjanjäkkärä 
(Gnaphalium norvegicum), lapinesikko (Primula stricta), 
lapinlauha (Vahlodea atropurpurea) ja pikkutervakko 
(Lychnis alpina). Näiden lajien esiintyminen edellyttää 
riittävän voimakkaita kevättulvia, jotta kasvupaikka 
pysyy lajistolle riittävän avoimena. Tenojoen varrella on 
paikoin laajoja joenrantakivikoita, joilla Räisäsen ym. 
(2018) mukaan esiintyy muun muassa tenonajuruohoa 
(Thymus serpyllum subsp. tanaënsis), tunturihaproa (Oxy-
ria digyna) ja tenonsuolaheinää (Rumex graminifolius).

Jokien kivikko- ja lohkarerantojen pohjaeläinlajisto 
muistuttaa kullekin virtavesiluontotyypille ominaista 
ja usein monimuotoista ja lajirikasta koskipohjaeläimis-
töä. Tälle luontotyypille tyypillistä lajistoa käsittäviä 
ryhmiä (aikuisina tai toukkavaiheina) ovat muun muas-
sa vesiperhoset (Trichoptera), päivänkorennot (Ephe-
meroptera), koskikorennot (Plecoptera), verkkosiipiset 
(Neuroptera), luteet (Heteroptera), herne- ja pallosimpu-
kat (Pisidium spp., Sphaerium spp.), kotilot (Gastropoda), 
juotikkaat (Hirudinea) sekä surviaissääsket (Chirono-
midae) ja harvasukasmadot (Oligochaeta).

Kivikko- ja lohkarerantoja hyödyntävät pesintä- ja 
ravinnonhankintaympäristönään muun muassa väs-
taräkki (Motacilla alba), rantasipi (Actitis hypoleucos) ja 
koskikara (Cinclus cinclus), suuremmissa joissa myös 
esimerkiksi telkkä (Bucephala clangula) ja koskelot (Mer-
gus spp.).

Valtaosa kivikko- ja lohkarerannoista on karuja. 
Keskiravinteisia, mahdollisesti myös kalkkivaikuttei-
sia joenrantakivikkoja ja -lohkareikkoja esiintyy har-
vinaisena. Niillä esiintyy omaa luonteenomaista lajis-
toaan (ks. kalliot ja kivikot, luku 7). Luonnontilaisiin tai 
luonnontilaisen kaltaisiin metsiin rajautuvia kivikko- ja 
lohkarerantoja elävöittää paikoin runsaskin kuolleen 
maapuun määrä.
Maantieteellinen vaihtelu: Luontotyyppi esiintynee 
pääpiirteissään samankaltaisena koko maassa, mutta 
pohjois-eteläsuuntainen vaihtelu näkyy lajiston koostu-
muksessa. Vaihtelua ei kuitenkaan tunneta tarkemmin. 
Harvinaisena voi esiintyä keskiravinteisia ja kalkkivai-
kutteisia kivikoita ja lohkareikkoja, joilla tavataan vaa-
teliaampaa lajistoa.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Jokien kivikko- 
ja lohkarerantoja esiintyy Tunturi-Lapissa yleisesti kaik-
kien virtavesityyppien rannoilla, etelämpänä etenkin 
kangasmaiden jokien voimakkaasti virtaavilla osuuk-
silla, joissa kallioperä on lähellä maan pintaa. Jokien 
kivikko- ja lohkarerannat rajoittuvat maarannan puo-
lella tavallisesti kangasmetsiin ja kallioihin, harvemmin 
soihin. Tunturi-Lapissa ne rajoittuvat tunturikankaisiin 
ja -pensaikkoihin.
Esiintyminen: Jokien kivikko- ja lohkarerantoja esiin-
tyy koko Suomessa. Ne ovat yleisiä etenkin Pohjois-Suo-
messa. 

Oheinen esiintymiskartta perustuu maastotietokan-
nan (2017) kivikkoesiintymiin virtavesien rannoilla (ki-
vikkoesiintymä on rajattu enintään 20 m:n etäisyydelle 
rantaviivasta, otettu huomioon yli 1 km merenrannasta 
olevat rantakivikot; Kartano 2018). Kartta ei ole täysin 
kattava paikkatietoaineiston karkeuden vuoksi.

© SYKE
(lähde: Maanmittauslaitos)

Jokien kivikko- ja lohkarerannat

Uhkatekijät: Vesien säännöstely (Vs 2), vesien ja ranto-
jen rehevöityminen ja liettyminen (Vre 1), vesirakenta-
minen (Vra 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Jokien kivikko- ja lohkareran-
nat voivat hävitä huomattavan vedenpinnan korkeuden 
muutoksen seurauksena. Kivikko- ja lohkarerannat voi-
vat myös kasvaa umpeen ja pensoittua kasvupaikan 
kuivumisen tai merkittävän ravinnelisäyksen seurauk-
sena.
Arvioinnin perusteet: Jokien kivikko- ja lohkareran-
nat arvioitiin koko maassa ja osa-alueilla puutteellisesti 
tunnetuiksi (DD) luontotyypin laadun muutoksiin liit-
tyvän tiedon puutteiden vuoksi (CD1–CD3).

Jokien kivikko- ja lohkarerantojen määrän arvioi-
daan vähentyneen alle 20 % verrattuna 1960-lukuun 
ja alle 40 % verrattuna esiteolliseen aikaan, eikä niiden 
määrän arvioida muuttuvan merkittävästi tulevan 50 
vuoden aikana (A1–A3: LC). Luontotyyppi on yleinen, 
varsinkin Pohjois-Suomessa (B1–B3: LC).

Laadullisen taantumisen voimakkuutta ei katsottu 
voitavan arvioida, ja luontotyypin abioottinen ja bioot-
tinen laatu arvioitiin puutteellisesti tunnetuksi kaikilla 
tarkastelualueilla (CD1–CD3: DD).

Jokien kivikko- ja lohkarerantojen määrä vähentynyt 
tai laatu on heikentynyt paikoitellen. Uittoperkaukset ja 
muu vesirakentaminen ovat vaikuttaneet rantatyypin 
esiintymiseen, määrään ja laatuun. Voimalaitospatoi-
hin liittyvä säännöstely voi peittää alleen kivikko- ja 
lohkarerantoja tai jättää ne kuivilleen pitkäksi aikaa. Tä-
mä luonnollisesta poikkeava vedenkorkeuden vaihtelu 
vaikuttaa ilmeisesti myös rantakivikoiden eliöyhteisöi-
hin. Vesivoiman rakentaminen on heikentänyt tämän 
luontotyypin tilaa Pohjois-Suomen suurten jokien (mm. 
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Kitinen) varsilla, jolloin muun muassa osa jokivarsien 
tunturikasviesiintymistä on tuhoutunut. Voimalaitos-
rakentaminen on vaikuttanut merkittävästi myös Ete-
lä-Suomen jokien kivikko- ja lohkarerantoihin. Sään-
nöstelyn arvioitiin olevan merkittävin tulevaisuuden 
uhkatekijä. 
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

V5.12

Jokien sora- ja somerikkorannat

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa DD A1–A3,  
CD1–CD3 –

Etelä-Suomi DD A1–A3,  
CD1–CD3 –

Pohjois-Suomi DD A1–A3,  
CD1–CD3 =

Luonnehdinta: Luontotyypillä tarkoitetaan avoimia ja 
vähäkasvistoisia rantoja, jotka sijaitsevat lajittuneella 
maaperällä jokien virtapaikoissa, missä vallitseva maa-
laji on sora (raekoko 2–60 mm). Sora- ja somerikkorannat 
sijaitsevat tyypillisesti samoilla jokijaksoilla kuin hiek-
ka- ja hietarannat, mutta näistä ylävirtaan jyrkemmin 
viettävissä joen osissa. Virta pitää soran puhtaana hie-
nommasta aineksesta, joka kasautuu alavirran puolelle. 

Sora- ja somerikkorantoja voi kuitenkin esiintyä myös 
samoissa virtapaikoissa kuin hiekka- ja hietarantoja jo-
kien meandereissa, missä nopeamman virtauksen vai-
kuttamilla rannoilla sora ja hitaamman virran alueilla 
hiekka ja hienommat ainekset vallitsevat. 

Jokien sora- ja somerikkorantojen kasvillisuus on 
niukkaa. Tyypillisiä lajeja ovat muun muassa ruoko-
helpi (Phalaroides arundinacea), järvikorte (Equisetum 
fluviatile), viiltosara (Carex acuta), idänpiukkasara (C. 
elata subsp. omskiana), jokapaikansara (C. nigra), ran-
takukka (Lythrum salicaria), vihvilät (Juncus spp.) ja 
matarat (Galium spp.). Rannan yläosassa kasvaa usein 
yksittäin raitaa (Salix caprea) ja muita pajuja (Salix 
spp.), harmaaleppää (Alnus incana) ja koivuja (Betula 
spp.). Pohjois-Suomessa sorarantojen yläosissa saat-
taa esiintyä kilpailuvapaasta ympäristöstä hyötyviä 
tunturikasveja, lajistoa on mainittu jokien kivikko- 
ja lohkarerantojen (V5.11) yhteydessä. Luontotyypin 
lajiston erikoisuutena voidaan mainita lapinkaurake 
(Trisetum subalpestre). Se on luontodirektiivin suojaama 
laji, jonka esiintyminen keskittyy Enontekiön Lapin 
tunturialueen jokien ja koskien rantasoraikoille. Lajia 
ei tunneta Suomen ja Ruotsin lisäksi muualta Euroo-
pasta. Luonnontilaisiin tai luonnontilaisen kaltaisiin 
metsiin rajautuvilla sora- ja somerikkorannoilla kuol-
lutta puuainesta esiintyy yleisesti.

Jokien sora- ja somerikkorantojen selkärangattomien 
lajisto on hyvin monipuolinen. Runsaita ryhmiä ovat 
mäkärien toukat (Simuliidae), päivänkorennoista erityi-
sesti sukeltajasurviaisten toukat (Baetis spp.), vaakasur-

Oulankajoki, Kuusamo. Kuva: Seppo Tuominen
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viaiset (Heptagenia spp.), okasurviaiset (Ephemerella spp.) 
sekä koskikorennot (Plecoptera), joiden lajimäärä kas-
vaa pohjoista kohti mentäessä. Myös surviaissääskilajit 
(Chironomidae) saattavat olla runsaita, samoin harvasu-
kasmadot (Oligochaeta). Kotiloista etenkin muunnosli-
makotilo Radix balthica/labiata voi olla runsas, samoin 
hernesimpukat (Pisidium spp.) ja pallosimpukat (Sphae- 
rium spp.) etenkin, jos soran lomassa tai vesisammal-
ten seassa on myös hienojakoisempaa ainesta. Monet 
kovakuoriaiset ja niiden toukkavaiheet saattavat olla 
myös runsaita.
Maantieteellinen vaihtelu: Jokien sora- ja somerikko-
rantojen maantieteellinen vaihtelu näkyy lajistoeroina 
etelä-pohjoissuunnassa. Pohjois-Suomessa virtavesien 
vedenkorkeuden vaihtelu on suurempaa kuin etelässä, 
mikä heijastuu rannan vyöhykkeisyyteen ja lajistoon. 
Kasvilajisto on Pohjois-Suomessa monipuolisempi si-
sältäen muun muassa tunturilajeja.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Parhaiten ke-
hittyneet sora- ja somerikkorannat esiintyvät glasifluvi-
aalisten muodostumien yhteydessä. Sora- ja somerikko-
rannat vaihettuvat usein kivikko- ja lohkarerantoihin, 
hiekka- ja hietarantoihin ja sekalajitteisiin rantoihin. 
Maarannan puolella ne rajoittuvat rantaniittyihin, joen-
varsipensaikkoihin ja kangasmetsiin, Tunturi-Lapissa 
tunturikankaisiin ja -pensaikkoihin.

! !

!

!

! !

! !

!

!
! Esiintyminen: Jokien sora- ja somerikko-

rantoja esiintyy koko Suomessa. Niiden 
esiintyminen painottuu runsasjokiseen 
Pohjois-Suomeen.
Uhkatekijät: Säännöstely (Vs 2), avoimi-
en alueiden umpeenkasvu laidunnuksen 
päätyttyä (Nu 1), rantarakentaminen (R 1), 
vesien ja rantojen rehevöityminen ja liet-
tyminen (Vre 1), vesirakentaminen (Vra 

1), vieraslajit (L 1), ilmastonmuutos (Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Jokien sora- ja somerikkoran-
nat voivat hävitä huomattavan vedenpinnan korkeuden 
muutoksen tai maankäytön muutoksen (rakentaminen, 
maa-ainesten otto) seurauksena. Sora- ja somerikkoran-
nat voivat myös kasvaa umpeen ja pensoittua kasvu-
paikan kuivumisen tai merkittävän ravinnelisäyksen 
seurauksena.
Arvioinnin perusteet: Jokien sora- ja somerikkoran-
nat arvioitiin koko maassa ja osa-alueilla puutteelli-
sesti tunnetuiksi (DD) luontotyypin määrän ja laadun 
muutoksiin liittyvän tiedon puutteiden vuoksi (A1–A3, 
CD1–CD3).

Määrällistä vähenemistä ovat aiheuttaneet virtave-
sien säännöstely voimalarakentamisen yhteydessä ja 
jossain määrin myös lomarakentaminen. Vähenemisen 
suuruusluokkaa ei kuitenkaan pystytä arvioimaan, jo-
ten luontotyyppi katsotaan koko maassa ja osa-alueilla 
menneen ja tulevan määrän vähenemisen perusteella 
puutteellisesti tunnetuksi (A1–A3: DD).

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen 
koon ja esiintymispaikkojen määrän arvioitiin asian-
tuntija-arviona ylittävän B-kriteerin raja-arvot kaikilla 
tarkastelualueilla (B1–B3: LC). 

Rantojen rehevöitymisen ja vedenkorkeuden muu-
tosten ja säännöstelyn takia rantakasvillisuuden luon-

tainen sukkessio on muuttunut ja nopeutunut. Tämä 
ilmenee yleensä rannan umpeenkasvuna, jossa kook-
kaat ruokokasvit, helofyytit ja rantakasvit runsastuvat ja 
syrjäyttävät matalamman kasvillisuuden. Taantumisen 
voimakkuutta ei katsottu kuitenkaan voitavan arvioida, 
ja luontotyypin yhdistetty abioottinen ja bioottinen laa-
tu arvioitiin puutteellisesti tunnetuksi kaikilla tarkas-
telualueilla (CD1–CD3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Rehevöitymiskehi-
tyksessä ei ole nähtävissä hidastumista, ja säännöstely 
jatkuu nykyisen kaltaisena jatkossakin.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.
Vastuuluontotyypit: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
järvien ja jokien sora- ja somerikkorannat.

V5.13

Jokien hiekka- ja hietarannat sekä 
-särkät

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa DD A1–A3,  
CD1–CD3 –

Etelä-Suomi DD A1–A3,  
CD1–CD3 –

Pohjois-Suomi DD A1–A3,  
CD1–CD3 =

Luonnehdinta: Luontotyypillä tarkoitetaan jokien 
avoimia tai vähäkasvistoisia rantoja ja särkkiä, joiden 
maa-aines on pääosin hiekkaa (raekoko 0,2–2 mm) tai 
hietaa (raekoko 0,02–0,2 mm). Hiekka- ja hietarantojen 
maa-aineksen koostumus vaihtelee sekä vallitsevan 
maalajin että rannan ominaisuuksien suhteen. Kovalle 
virtaukselle alttiilla rannoilla maa-aines on karkeaa ja 
joukossa on enemmän soraa, kun taas suojaisemmis-
sa kohdissa aines on hienompaa. Suurimmalla osalla 
hiekkarannoista on soraa ja kiviä hiekan seassa. Hie-
tamaiden seassa on taas usein vaihtelevasti (10–20 %) 
savea. Jokien hiekkarannat ovat useimmiten kapeita 
ja pienialaisia, ja suurempia hiekkarantoja esiintyy 
lähinnä suurten luonnontilaisten jokien varsilla. Le-
veimmät hiekkarannat ovat jokien sisäkaarteissa, jois-
sa virtausnopeus on hitaampi. Hiekkarannan leveyttä 
lisää rannan loivuus sekä virtaaman ja vedenkorkeuden 
suuri vaihtelu, jolloin jään ja virtauksen umpeenkasvua 
estävä vaikutus yltää rannalla korkeammalle. 

Rannat ovat vähävetisinä jaksoina kuivilla, mutta 
jäävät veden alle virtaaman noustessa esimerkiksi ke-
väällä tai sateiden jälkeen. Maa-aines liikkuu virtausten 
mukana, erodoituu, kulkeutuu ja kertyy uudestaan, mi-
kä estää pysyvän kasvillisuuden syntymisen. Hiekan 
liikkuminen, alhainen ravinnepitoisuus ja vedenkor-
keuden vaihtelu tekevätkin luontotyypistä omaleimai-
sen elinympäristön. Kasvillisuus on melko niukkaa ja 
aukkoista eikä koskaan täysin peittävää. Se on erityisen 
harvaa tai puuttuu joessa olevissa särkissä. Luonnonti-
laisiin tai luonnontilaisen kaltaisiin metsiin rajautuvilla 
rannoilla esiintyy yleisesti kuollutta puuainesta.
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Kasvillisuudessa on suuria vuodenaikojen ja vuo-
sien välisiä vaihteluja. Hiekkarannan kasvillisuus on 
yleensä herkästi kuluvaa. Vedenalainen kasvillisuus on 
hyvin niukkaa tai puuttuu kokonaan. Maalla voi siellä 
täällä kasvaa pajuja (Salix spp.) ja joskus lepän (Alnus 
spp.), männyn (Pinus sylvestris) ja koivun (Betula spp.) 
taimia. Hietikoiden harva kasvillisuus koostuu vain 
muutamista lajeista, kuten kissankellosta (Campanula ro-
tundifolia), ahomatarasta (Galium boreale), ukonkeltanois-
ta (Hieracium spp.), harakankeltanoista (Pilosella spp.) 
ja rölleistä (Agrostis spp.) (Pääkkönen ja Alanen 2000). 
Pohjois-Suomessa rannoilla esiintyviä silmälläpidettä-
viä tai uhanalaisia lajeja ovat pensaskanerva (Myricaria 
germanica), tataarikohokki (Silene tatarica), tunturiveh-
niö (Elymus alaskanus) ja kalvaskallioinen (Ericeron acris 
subsp. decoloratus). 

Pohjoisimman Lapin jokivarsien hiekkarantojen omi-
naisuuksia selvittäneen Juntusen (2005) mukaan niiden 
lajisto vaihtelee rantakohtaisesti, mutta luonteenomais-
ta on kuitenkin tunturilajiston esiintyminen. Tyypilli-
siä kasvilajeja Tenon ja sen sivuvesien hiekkarantojen 
kasvipeitteisillä vyöhykkeillä ovat esimerkiksi tenona-
juruoho (Thymus serpyllum subsp. tanaënsis), tunturikur-
jenherne (Astragalus alpinus), tunturihapro (Oxyria digy-
na), tunturisara (Carex bigelovii), tunturivihvilä (Juncus 
trifidus), tunturihärkki (Cerastium alpinum) alalajeineen 
sekä pensasmaisena pohjoisten pajulajien ohella yk-
sittäin esiintyvä tunturikoivu (Betula pubescens subsp. 
czerepanovii). Harvinaisempana Tenon ja sivuvesien 
hiekkarannoilla kasvavat tunturikohokki (Silene acaulis), 
tenonsuolaheinä (Rumex graminifolius), tunturinurmikka 
(Poa alpina) ja Pulmankijärvellä pensaskanerva (Myrica-
ria germanica). Uhanalaisten lapinlipposammalen (Psilo-
pilum cavifolium) ja rantalipposammalen (P. laevigatum) 
vähät esiintymät keskittyvät pohjoisen jokivarsihieti-
koille (Kimmo Syrjänen, Suomen ympäristökeskus, kirj. 
tiedonanto, 22.4.2018). 

Juntusen (2005) mukaan pohjoisten jokivarsien hiek-
karantojen kaivautuja- ja muu hyönteislajisto oli odotet-
tua vähäisempää. Myös vesiselkärangattomien määrä 
on vähäinen.

Muuttoaikoina kahlaaja- ja lokkilinnut käyttävät 
hiekkarantoja levähdys- ja ruokailupaikkoinaan. Jyr-
killä hiekkatörmillä voi pesiä törmäpääsky (Riparia ri-
paria). Linnustoa luonnehtivat västäräkki (Motacilla alba), 
tylli (Charadrius hiaticula), pikkutylli (Charadrius dubius) 
ja lapinsirri (Calidris temminckii). 

Hiekkarantojen kohdalla joet ovat tyypillisesti sora-
pohjaisia, mikä suosii harjusta (Thymallus thymallus) ja 
taimenta (Salmo trutta), mikäli vedenlaatu muutoin on 
näille riittävän hyvä.
Maantieteellinen vaihtelu: Maantieteellinen vaihtelu 
tunnetaan puutteellisesti. Pohjois-Suomessa vedenkor-
keuden vaihtelut ovat suurempia, mikä heijastuu ranto-
jen ominaisuuksiin ja lajistoon. 

Juntusen (2005) mukaan esimerkiksi Tenolla ja Iva-
lojoella lähes poikkeuksetta kaikki hiekkarannat peit-
tyvät tulvan alle jäidenlähdön aikaan. Veden virtauk-
sen ja eroosion vuoksi hiekkarantojen koko ja rakenne 
vaihtelevat siellä vuosittain. Rantojen hiekan raekoko 
ja kivisyys ovat pohjoisilla jokivarsilla tyypillisesti jo 

yhdenkin rannan sisällä hyvin vaihtelevat (Juntunen 
2005). Pohjoisten jokivarsien hiekkarantojen lajistossa 
esiintyy tyypillisesti tunturilajeja.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Jokien hiekka- 
ja hietarantoja sekä särkkiä esiintyy etenkin kangasmai-
den jokien ja erityisesti meanderoivien jokien rannoilla 
harju- ja deltamuodostumien yhteydessä. Hiekkarannat 
rajautuvat usein mäntyvaltaisiin kangasmetsiin, Poh-
jois-Lapissa myös tunturikoivikoihin. Pohjoisten jokien 
hiekkarannat rajautuvat usein myös hiekkamaalla kas-
vavaan pajupensaikkoon (Juntunen 2005).
Esiintyminen: Jokien hiekka- ja hietarantoja sekä -särk-
kiä esiintyy koko Suomessa. Esiintymisen painopiste 
on Pohjois-Suomessa, jossa edustavimmat esiintymät 
sijaitsevat erittäin suurten, suurten tai keskisuurten jo-
kien rannoilla.

Oheinen esiintymiskartta perustuu maastotieto-
kannan (2017) hietikkoesiintymiin virtavesien varsilla 
(otettu huomioon yli 1 km merenrannasta olevat ran-
tahietikot; Kartano 2018). Kartta ei ole täysin kattava 
esimerkiksi Etelä-Suomen osalta paikkatietoaineiston 
karkeuden takia (vrt. eroosiotörmien ja meanderoivien 
jokien kartat).

Jokien hiekka- ja hietarannat 
sekä -särkät
© SYKE
(lähde: Maanmittauslaitos)

Uhkatekijät: Säännöstely (Vs 2), avoimien alueiden 
umpeenkasvu laidunnuksen päätyttyä (Nu 1), ranta-
rakentaminen (R 1), vesien ja rantojen rehevöityminen 
ja liettyminen (Vre 1), vesirakentaminen (Vra 1), kulu-
minen (Ku 1), vieraslajit (L 1), ilmastonmuutos (Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Jokien hiekka- ja hietarannat 
voivat hävitä maankäytön muutoksen (ml. rakentami-
nen, harvoin maa-ainesten otto) tai huomattavan veden-
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pinnan korkeuden tai virtausolosuhteiden muutoksen 
seurauksena. Hiekka- ja hietarannat voivat myös kas-
vaa umpeen ja pensoittua kasvupaikan merkittävän 
rehevöitymisen seurauksena, jolloin luontotyypille 
ominaiset liikkuva kasvualusta, niukka kasvipeite ja 
lajisto korvautuvat kookkaampien lajien muodostamalla 
sulkeutuneella kasvillisuudella (ml. vieraslajit).
Arvioinnin perusteet: Jokien hiekka- ja hietarannat 
sekä -särkät arvioitiin koko maassa ja osa-alueilla puut-
teellisesti tunnetuiksi (DD) luontotyypin määrän ja 
laadun muutoksiin liittyvän tiedon puutteiden vuoksi 
(A1–A3, CD1–CD3).

Virtavesien säännöstely voimalarakentamisen yh-
teydessä on aiheuttanut luontotyypin määrällistä vä-
henemistä, kun esiintymät ovat jääneet joko ajoittain 
kuivilleen tai pitkäksi aikaa veden peittämiksi. Myös 
lomarakentaminen on jossain määrin vaikuttanut 
luontotyypin määrää vähentävästi. Jokien hiekka- ja 
hietarannat ovat myös herkkiä rehevöitymiselle ja liet-
tymiselle kiintoaineen kulkeutumisen seurauksena. 
Vähenemisen suuruusluokkaa ei kuitenkaan pystytä 
arvioimaan, joten luontotyyppi katsotaan menneen ja 
tulevan määrän vähenemisen perusteella koko maassa 
ja osa-alueilla puutteellisesti tunnetuksi (A1–A3: DD).

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen 
koon ja esiintymispaikkojen määrän arvioitiin asian-
tuntija-arviona ylittävän B-kriteerin raja-arvot kaikilla 
tarkastelualueilla (B1–B3: LC). 

Rantojen rehevöitymisen ja vedenkorkeuden muu-
tosten takia rantakasvillisuuden luontainen sukkessio 
on muuttunut ja nopeutunut. Tämä ilmenee yleensä 
rannan umpeenkasvuna, jossa kookkaat ruokokasvit, 
helofyytit ja rantakasvit runsastuvat ja syrjäyttävät ma-
talamman kasvillisuuden. Taantumisen voimakkuutta 
ei katsottu voitavan arvioida, ja luontotyypin yhdistetty 
abioottinen ja bioottinen laatu arvioitiin puutteellisesti 
tunnetuksi kaikilla tarkastelualueilla (CD1–CD3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Rehevöitymiskehi-
tyksessä ei ole nähtävissä hidastumista, ja säännöstely 
jatkuu nykyisen kaltaisena jatkossakin.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luonnonsuojelulain luontotyyppiin hiekkarannat. 
Vastuuluontotyypit: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
järvien ja jokien hiekka- ja hietarannat sekä eroosiotörmät.

V5.14

Jokien eroosiotörmät
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa DD A1–A3,  
CD1–CD3 –

Etelä-Suomi DD A1–A3,  
CD1–CD3 –

Pohjois-Suomi DD A1–A3,  
CD1–CD3 =

Kainuunkylä, Ylitornio. Kuva: Seppo Tuominen
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Luonnehdinta: Luontotyypillä tarkoitetaan jokien jyrk-
kiä, hiekan tai muun lajittuneen maa-aineksen muo-
dostamia törmiä, joita virtaava vesi kuluttaa ja jotka tä-
män vuoksi pysyvät avoimina tai niukkakasvistoisina. 
Eroosiotörmiä esiintyy myös Etelä-Suomen savimailla, 
mutta tässä yhteydessä tarkastelu on rajattu törmistä 
yleisimpiin, hiekkatörmiin. 

Eroosiotörmät ovat syntyneet virtausnopeudeltaan 
ja vedenkorkeudeltaan voimakkaasti vaihtelevien jo-
kien rannoille tyypillisimmin alueilla, joissa joki virtaa 
harjujen, deltojen ja harvemmin reunamuodostumien 
läpi. Eroosiotörmiä esiintyy tyypillisesti mutkittelevien 
ja meanderoivien jokien ulkokaarteissa, joissa virran 
nopeus ja siten kuluttava vaikutus on suurin. Törmien 
maalaji on tyypillisesti hiekkaa tai soraa. Törmien syn-
nyn ja säilymisen edellytys on virtaavan veden kulut-
tava vaikutus, joka aiheuttaa eroosiota ja maa-ainesten 
vyörymistä, mikä puolestaan pitää törmät avoimina. 
Irronnut maa-aines kulkeutuu virran mukana kasau-
tuakseen hitaammin virtaavaan paikkaan, tyypillisesti 
joenmutkien sisäkaarteisiin. 

Eroosio, törmien sortuminen tai maa-aineksen vyö-
ryminen sekä suuret lämpötilan ja kosteuden vaihtelut 
tekevät luontotyypistä omaleimaisen ja vaativan elin- 
ympäristön. Törmien päällä kasvavat puut ovat usein 
kallellaan ja niiden juuret ovat osittain ilmassa. Luonto-
tyyppiä luonnehtivat myös törmien rinteisiin ja veteen 
asti sortuneet puut, jotka voivat vielä olla juurillaan 
kiinni maassa. 

Itse törmillä kasvillisuus on niukkaa ja aukkoista eikä 
koskaan täysin peittävää. Eroosion vuoksi pysyvää kas-
villisuutta ei myöskään juuri muodostu, vaan kasvilli-
suus on lyhytikäistä ja koostuu pioneerilajeista. Törmien 
tuoreet hiekkapinnat ovat kasvittomia, ja ensimmäiseksi 
niitä laikuttavat lähinnä pioneerisammalet, kuten tör-
mähiekkasammal (Pogonatum urnigerum), metsäkulo- 
sammal (Ceratodon purpureus), karvakarhunsammal (Po-
lytrichum piliferum), kangaskarhunsammal (Polytrichum 
juniperinum) ja nuokkuvarstasammal (Pohlia nutans). 
Kosteilla hiekkapinnoilla on enemmän maksasammalia 
(Marchantiophyta). Törmille leviää suhteellisen helposti 
heiniä, joista yleisimpänä esiintyy lampaannata (Festuca 
ovina). Paikoin voi olla runsaasti lehtonurmikkaa (Poa 
nemoralis). Heinistä voi esiintyä myös hietakastikkaa (Ca-
lamagrostis epigejos), niittymaarianheinää (Hierochloë hirta), 
punanataa (Festuca rubra), rantapuntarpäätä (Alopecurus 
aequalis) ja rantanurmikkaa (Poa palustris). Törmillä on 
usein myös kortteita, kuten kangas-, pelto- tai suokor-
tetta (Equisetum hyemale, E. arvense, E. palustre). Yksittäin 
voi kasvaa myös muun muassa ahomansikkaa (Fragaria 
vesca), ahosuolaheinää (Rumex acetosella), maitohorsmaa 
(Chamaenerion angustifolium), sarjakeltanoa (Hieracium um-
bellatum) ja vadelmaa (Rubus idaeus). Törmien edustalla 
jokien vedenalainen kasvillisuus on hyvin niukkaa tai 
puuttuu kokonaan. Myös vesiselkärangattomien laji- ja 
yksilömäärät näillä alueilla ovat vähäisiä.

Tyypillisimpiä eroosiotörmien pesimälajeja ovat tör-
mäpääsky (Riparia riparia) ja Etelä-Suomessa kuningas-
kalastaja (Alcedo atthis), jotka molemmat ovat pitkälti 
riippuvaisia törmien esiintymisestä. Muutoin linnustoa 
luonnehtivat västaräkki (Motacilla alba), tylli (Charadrius 

hiaticula), pikkutylli (Charadrius dubius) ja lapinsirri (Ca-
lidris temminckii).
Maantieteellinen vaihtelu: Luontotyypin esiintymien 
abioottiset ominaisuudet ovat periaatteessa samanlai-
sia, mutta lajisto vaihtelee maassamme pääosin ete-
lä-pohjoissuunnassa.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Eroosiotörmiä 
esiintyy etenkin kangasmaiden jokien, erityisesti mean-
deroivien jokien rannoilla harjumuodostumien yhteydes-
sä. Hiekkarannat rajautuvat usein mäntyvaltaisiin kan-
gasmetsiin, Tunturi-Lapissa myös tunturikoivikoihin.
Esiintyminen: Jokien eroosiotörmiä esiintyy eri puo-
lilla Suomea lajittuneen maaperän alueilla. Eniten niitä 
on Pohjois-Suomessa. Edustavimmat törmät esiintyvät 
Pohjois-Suomessa erittäin suurten, suurten tai keski-
suurten jokien rannoilla.

Maastotietokannan (2016) luiska- ja törmä-aineistojen 
paikkatietoanalyysin sekä visuaalisen karttatarkaste-
lun (ks. osa 1, luku 5.3.2.6) perusteella tunnistettiin 484 
varmaa ja 58 epävarmaa esiintymää virtavesien varsilta. 
Oheinen esiintymiskartta perustuu tähän selvitykseen. 
Kartta ei ole täysin kattava, ja esiintymiä tulisi selvittää 
vielä tarkemmin.

Jokien eroosiotörmät

Varma

Mahdollinen

© SYKE 
(lähde osin: Maanmittauslaitos, GTK)

Uhkatekijät: Vesien säännöstely (Vs 2), vesirakentami-
nen (Vra 1).
Romahtamisen kuvaus: Jokien eroosiotörmät voivat 
hävitä huomattavan vedenkorkeuden muutoksen tai 
maankäytön muutoksen (ml. rakentaminen) seurauk-
sena. Eroosiotörmät voivat myös kasvaa umpeen ja 
pensoittua kasvupaikan merkittävän ravinnelisäyksen 
tai jokidynamiikan muutoksen seurauksena, jolloin 
luontotyypille ominaiset liikkuva kasvualusta, harva 
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kasvipeite ja kasvilajisto korvautuvat pysyvällä niitty-, 
pensaikko- ja metsäkasvillisuudella.
Arvioinnin perusteet: Jokien eroosiotörmät arvioitiin 
koko maassa ja osa-alueilla puutteellisesti tunnetuiksi 
(DD) luontotyypin määrän ja laadun muutoksiin liitty-
vän tiedon puutteiden vuoksi (A1–A3, CD1–CD3).

Luontaisen eroosiodynamiikan estävä vesien sään-
nöstely on vähentänyt jokien eroosiotörmien määrää ja 
heikentänyt niiden laatua. Vesien ja rantojen rehevöi-
tyminen kiihdyttää törmien umpeenkasvua törmien 
alaosissa ja ylemmät osat pensoittuvat eroosion vähe-
tessä (Mäkinen ym. 2011). Muutoksen suuruusluokkaa 
ei kuitenkaan pystytä arvioimaan, joten luontotyyppi 
katsotaan koko maassa ja osa-alueilla menneen ja tu-
levan määrän vähenemisen perusteella puutteellisesti 
tunnetuksi (A1–A3: DD).

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen koon 
ja esiintymispaikkojen määrän arvioitiin ylittävän B-kri-
teerin raja-arvot kaikilla tarkastelualueilla (B1–B3: LC). 

Törmien luontaisen dynamiikan ja kasvillisuussuk-
kession muuttuminen vesistön säännöstelyn vuoksi on 
aiheuttanut törmien laadullista heikkenemistä. Taan-
tumisen voimakkuutta ei katsottu voitavan arvioida, ja 
luontotyypin yhdistetty abioottinen ja bioottinen laatu 
arvioitiin puutteellisesti tunnetuksi kaikilla tarkaste-
lualueilla (CD1–CD3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Uusia törmiä ei syn-
ny esimerkiksi säännöstelyn vuoksi. Lähinnä tapahtuu 

törmien hidasta häviämistä ja ennen kaikkea laadun 
heikkenemistä umpeenkasvun vuoksi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Luontotyypin 
rinnastusta luonnonsuojelulain luontotyyppiin hiekka-
rannat tulee vielä selvittää. 
Vastuuluontotyypit: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
järvien ja jokien hiekka- ja hietarannat sekä eroosiotörmät.

V5.15

Jokien savi- ja hiesurannat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa DD A1–A3,  
CD1–CD3 –

Etelä-Suomi DD A1–A3,  
CD1–CD3 –

Pohjois-Suomi DD A1–A3,  
CD1–CD3 =

Luonnehdinta: Luontotyypillä tarkoitetaan avoimia tai 
niukkakasvistoisia jokien rantoja, joissa maa-aineksessa 
on runsaasti hiesua (raekoko 0,02–0,002) tai savea (rae-
koko alle 0,002). Jokien savi- ja hiesurannat ovat pääosin 
avoimia tai vähäkasvistoisia sekä useimmiten kapeita ja 
pienialaisia. Laajimmat tyypin rannat ovat jokien sisä-
kaarteissa, joissa virtausnopeus on hitaampi, tai toisaalta 
suojaisilla alueilla, joihin jokien kuljettama hienojakoi-
nen aines kasautuu. Savi- ja hiesurantoja esiintyy eten-
kin savimaiden tai maaperältään hienojakoisten jokien 
mutkittelevilla osuuksilla. Savi- ja hiesurannan leveyttä 

Oulankajoki, Kuusamo. Kuva: Jari Ilmonen
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lisää rannan loivuus sekä virtaaman ja vedenkorkeuden 
suuri vaihtelu, jolloin jään ja virtauksen umpeenkasvua 
estävä vaikutus yltää rannalla korkeammalle. Jyrkemmil-
lä rannoilla saviset penkat sortuvat helposti muodostaen 
erikorkuisia savitörmiä sekä pieniä savirantoja. Maa-ai-
nes liikkuu virtausten mukana, erodoituu, kulkeutuu ja 
kertyy uudestaan, mikä vaikeuttaa pysyvän kasvillisuu-
den muodostumista. Savi on kasvualustana ravinteikas-
ta, mutta aineksen liikkuminen, jään kuluttava vaikutus 
ja vedenkorkeuden vaihtelu estävät pysyvän kasvilli-
suuden muodostumista. Hiesurannoilla kasvillisuuden 
muodostumiselle on paremmat olosuhteet.

Kasvillisuus on melko niukkaa ja aukkoista eikä kos-
kaan täysin peittävää. Kasvillisuudessa on suuria vuo-
denaikojen ja vuosien välisiä vaihteluja. Vedenalainen 
kasvillisuus voi olla niukkaa, mutta toisaalta se voi olla 
hyvinkin rehevää siellä, missä virtauksen ja jään vai-
kutus on vähäisempi. Jyrkimmät törmät ovat kasvitto-
mia, ja maanvyörymillä kasvaa sukkessiokasvillisuutta. 
Kuollutta puuainesta esiintyy yleisesti luonnontilaisiin 
tai sen kaltaisiin metsiin rajautuvilla rannoilla.

Jyrkillä savitörmillä saattaa pesiä törmäpääsky (Ri-
paria riparia).
Maantieteellinen vaihtelu: Savi- ja hiesurantoja esiin-
tyy huomattavasti enemmän Etelä-Suomessa, jossa ne 
ovat runsaslajisempia ja lajistoon sisältyy paljon eteläis-
tä lajistoa. Lajiston vaihtelua ei ole kuitenkaan riittävästi 
selvitetty.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Savi- ja hiesu-
rantoja esiintyy etenkin savimaiden jokien sekä pienia-
laisesti muidenkin savimaiden halki virtaavien jokien 
rannoilla. Savirannat rajautuvat usein erilaisiin tulva- ja 
rantaniittyihin sekä lehtomaisiin tai kuusivaltaisiin ran-
tametsiin. Pienialaisia hiesurantoja voi esiintyä muiden-
kin jokityyppien varsilla suotuisilla paikoilla.

! !
!

!

! !

! !

!

!

!
Esiintyminen: Jokien savi- ja hiesuranto-
ja esiintyy koko Suomessa. Esiintyminen 
painottuu Etelä-Suomen savikkoalueille.
Uhkatekijät: Vesien ja rantojen rehevöi-
tyminen ja liettyminen (Vre 2), ilmaston-
muutos (Im 2), säännöstely (Vs 1), vesi-
rakentaminen (Vra 1), avoimien alueiden 
umpeenkasvu laidunnuksen päätyttyä 
(Nu 1), rantarakentaminen (R 1), vieraslajit 

(L 1), kemialliset haittavaikutukset (Kh 1).
Romahtamisen kuvaus: Jokien savi- ja hiesurannat 
voivat hävitä maankäytön muutoksen (viljelyyn otto, 
rakentaminen) tai huomattavan vedenpinnan korkeu-
den tai virtausolosuhteiden muutoksen seurauksena. 
Savi- ja hiesurannat voivat myös kasvaa umpeen ja 
pensoittua esimerkiksi kasvupaikan rehevöitymisen tai 
laidunnuksen loppumisen seurauksena, jolloin luonto-
tyypille ominainen niukka kasvillisuus ja kasvilajisto 
korvautuvat kookkaammilla lajeilla ja sulkeutuneem-
malla kasvillisuudella (ml. vieraslajit).
Arvioinnin perusteet: Jokien savi- ja hiesurannat arvi-
oitiin koko maassa ja osa-alueilla puutteellisesti tunne-
tuiksi (DD) luontotyypin määrän ja laadun muutoksiin 
liittyvän tiedon puutteiden vuoksi (A1–A3, CD1–CD3).

Jokien savi- ja hiesurantojen määrän vähenemistä on 
aiheuttanut erityisesti avoimien rantojen umpeenkasvu 

kasvuolosuhteiden muutoksen seurauksena. Rantojen 
rehevöitymisen ja vedenkorkeuden muutosten takia 
rantakasvillisuuden luontainen sukkessio on muuttu-
nut ja nopeutunut. Tämän johdosta avoimet ja vähäkas-
vistoiset rannat kasvittuvat ja kookas rantakasvillisuus 
syrjäyttää matalamman kasvillisuuden. Ilmastonmuu-
tos voimistaa tätä kehityssuuntaa. Tällä luontotyypillä 
rantapensaikot kasvavat tiheämmiksi ja korkeammiksi 
varsin nopeasti, erityisesti jos laidunnus ja niitto ovat 
aikaisemmin pitäneet kasvupaikkaa avoimena. Lisäksi 
lisääntynyt kiintoainekuormitus on muuttanut savimai-
den jokien eroosio- ja kasautumisprosesseja. Vähenemi-
sen suuruusluokkaa ei kuitenkaan pystytä arvioimaan, 
joten luontotyyppi katsotaan koko maassa ja osa-alueilla 
menneen ja tulevan määrän vähenemisen perusteella 
puutteellisesti tunnetuksi (A1–A3: DD).

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen 
koon ja esiintymispaikkojen määrän arvioitiin ylittävän 
B-kriteerin raja-arvot kaikilla tarkastelualueilla (B1–B3: 
LC). 

Luontotyypin laatu on heikentynyt erityisesti rehe-
vöitymistä ja laidunnuksen vähenemistä seuranneen 
umpeenkasvun vuoksi. Taantumisen voimakkuutta ei 
katsottu voitavan arvioida, ja luontotyypin yhdistetty 
abioottinen ja bioottinen laatu arvioitiin puutteellisesti 
tunnetuksi kaikilla tarkastelualueilla (CD1–CD3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heikke-
nevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Erityisesti rehevöitymi-
sen seurauksena tapahtuva umpeenkasvu on laaja-alai-
nen ilmiö, joka koskee suurta osaa savi- ja hiesurantojen 
esiintymiä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

V5.16

Jokien sekalajitteiset rannat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

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

Luonnehdinta: Luontotyypillä tarkoitetaan jokien vä-
häkasvistoisia rantoja, jotka sijaitsevat sekalajitteisella 
(moreeni)maaperällä jokien virtapaikoissa. Sekalajittei-
sia rantoja esiintyy loivapiirteisessä maastossa, missä 
veden pinnankorkeuden ja virtaaman vaihtelun sekä 
jäiden vaikutusalue rantavyöhykkeellä on leveä. Tällai-
sissa olosuhteissa matalan veden aikana kuiville jäävä 
rantakaistale voi olla metrejä, jopa kymmeniä metre-
jä leveä. Erotuksena hiekka- ja hietarannoista, savi- ja 
hiesurannoista sekä sora- ja somerikkorannoista seka-
lajitteisia virtapaikkojen rantoja luonnehtivat monen ko-
koiset kivet ja lohkareet. Niiden vaikutuksesta rannoille 
kertyy edellä mainittuja muita rantoja enemmän elo-
peräistä kariketta ja rantojen pohja- ja kenttäkerroksen 
kasvillisuus on peittävämpää. Tulviminen ja jäät pitävät 
rantavyöhykkeen vapaana puista ja pensaista, ja seka-
lajitteinen ranta vaihettuu maan puolella vaihtelevan 
levyiseen pajupensastoon. Selvä rantavyöhyke puuttuu 
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poikkileikkausprofiililtaan jyrkemmistä jokilaaksoista, 
missä joki vaihettuu lähes suoraan ympäröivään met-
sämaastoon. Sekalajitteiset rannat sijaitsevat usein kos-
kien ja nivojen kohdalla.

Kasvillisuus koostuu yleensä tavallisista ranta- ja 
suokasveista. Kenttäkerroksessa kasvaa vihvilöitä 
(Juncus spp.), saroja (Carex spp.), kurjenjalkaa (Coma-
rum palustre), kastikoita (Calamagrostis spp.), suovilloja 
(Eriophorum spp.), kortteita (Equisetum spp.), toisinaan 
myös luhtakuusiota (Pedicularis palustris), kaarlenvaltik- 
kaa (Pedicularis sceptrum-carolinum) ja siniyökönlehteä 
(Pinguicula vulgaris). Näillä rannoilla esiintyy jonkin 
verran myös sammalia. Luonnontilaisiin tai sen kaltai-
siin metsiin rajautuvilla rannoilla kuollutta puuainesta 
esiintyy yleisesti.
Maantieteellinen vaihtelu: Pohjois-Suomessa rannat 
ovat monimuotoisempia ja niissä on runsaammin ym-
päröivien elinympäristöjen lajistoa, esimerkiksi suo- ja 
tunturilajistoa.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Sekalajitteisia 
rantoja esiintyy monien purojen ja erikokoisten jokien 
rannoilla. Suurten ja erittäin suurten jokien rannoilla 
niitä esiintyy etenkin Pohjois-Suomessa.

! !

!

!

! !

! !

!

!

! Esiintyminen: Sekalajitteiset rannat ovat 
yleisiä koko maassa. Runsasjokisuuden 
vuoksi esiintymisen painopiste on Poh-
jois-Suomessa. Etelä-Suomessa niitä esiin-
tyy etenkin Pohjanmaalla, Pohjois-Karja-
lassa ja Kainuussa.
Uhkatekijät: Vesien ja rantojen rehevöity-
minen ja liettyminen (Vre 1), vesien sään-
nöstely (Vs 1), vesirakentaminen (Vra 1), 

rantarakentaminen (R 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Jokien sekalajitteiset rannat 
voivat hävitä maankäytön muutoksen (ml. rakenta-
minen) tai huomattavan vedenpinnan korkeuden tai 
virtausolosuhteiden muutoksen seurauksena. Sekala-
jitteiset rannat voivat myös kasvaa umpeen ja pensoit-
tua kasvupaikan rehevöitymisen seurauksena, jolloin 

luontotyypille ominaiset niukka kasvipeite ja lajisto 
korvautuvat kookkaammilla lajeilla ja sulkeutuneella 
kasvillisuudella.
Arvioinnin perusteet: Jokien sekalajitteiset rannat 
arvioitiin koko maassa ja osa-alueilla säilyväksi (LC) 
luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, CD1 & CD3).

Jokien sekalajitteisten rantojen määrän ei katsota 
muuttuneen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden 
ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä (A1–A3: LC), ei-
vätkä ne ole harvinaisia (B1–B3: LC). 

Asiantuntija-arviona arvioitiin, ettei jokien ranta-
pensaikoiden yhdistetty abioottinen ja bioottinen laatu 
ole kokonaisuutena arvioiden taantunut merkittävästi 
50 vuoden tai pidemmällä aikavälillä millään tarkas-
telualueella (CD1 & CD3: LC). Laadun kehitys tulevan 
50 vuoden aikana arvioitiin koko maassa ja osa-alueilla 
puutteellisesti tunnetuksi (CD2a: DD). 

Jokien sekalajitteisten rantojen määrään ja laatuun 
vaikuttaa todennäköisesti ainakin jossain määrin muun 
muassa rehevöitymisestä ja vesien säännöstelystä ai-
heutuva avoimien rantojen yleinen umpeenkasvuke-
hitys (mm. Kolari ym. 2017; Jantunen ym. 2018). Ilmiön 
laajuutta ei ole tällä luontotyypillä tutkittu, mutta seka-
lajitteiset rannat eivät ole yhtä herkkiä umpeenkasvun 
vaikutuksille kuin hienompien maaperälajikkeiden val-
litsemat rantatyypit.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Vakaa. Luontotyyppi ei ole yhtä herkkä 
umpeenkasvun vaikutuksille kuin hienompien maape-
rälajikkeiden vallitsemat rantatyypit.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

V5.17

Jokien rantapensaikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

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

Luonnehdinta: Pajuvaltaiset rantapensaikot ovat lähin-
nä vedenpinnan tasoa esiintyvä pajujen (Salix spp.) ja 
muiden pensaiden luonnehtima luontotyyppi. Pajujen 
esiintymisen mahdollistaa niiden hyvä tulvan tai py-
syvästi korkean vedenpinnan sietokyky. Pajut pystyvät 
kasvamaan hyvin erilaisissa olosuhteissa, minkä vuoksi 
niiden yhdyskunnat ovat vaihtelevia ja monimuotoisia. 
Pajukkoja esiintyy purojen ja jokien penkoilla sekä joen-
varsiniittyjen ja rantametsän välissä vaihtelevan levyi-
sinä kaistaleina. Usein ne jäävät kapeiksi jokirantojen 
pensaikkovöiksi, mutta saattavat olla tulvatasanteilla 
sekä suvantojen lähellä huomattavan laajoja (Cajander 
1909). Jokipenkassa kasvavat pajut kaartuvat toisinaan 
suoraan vedenpinnan yläpuolelle. Laidunkäytön tai 
niiton päätyttyä monet ranta- ja tulvaniityt kehittyvät 
pensaikoiksi. Sama koskee myös vanhojen jokiuomien 
rantojen kehittymistä.

Monet lajit voivat olla runsaita joenvarsipajukoissa: 
kiiltopaju (Salix phylicifolia), tuhkapaju (S. cinerea), mus-
tuvapaju (S. myrsinifolia), halava (S. pentandra), jokipaju 

Vaikkojoki, Kaavi. Kuva: Antti Lammi
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(S. triandra), pohjanpaju (S. lapponum), tunturipaju (S. 
glauca) ja villapaju (S. lanata). Kaikkein suurimman tul-
van tuoman sedimentaation alueella pajukot ovat joki-
pajuvaltaisia (Cajander 1909; Påhlsson 1994). Virpapaju 
(S. aurita) esiintyy varsinkin purojen ja pienten jokien 
varsilla. Yläosastaan joenvarsipajukot vaihettuvat har-
maaleppää (Alnus incana), tervaleppää (A. glutinosa) tai 
hieskoivua (Betula pubescens) kasvavaksi pensastoksi 
ja edelleen rantametsäksi. Usein niillä esiintyy myös 
lehtotuomea (Prunus padus). Toisinaan rantapensaikko 
voi olla lehtotuomen ja niin sanottujen harmaapajujen 
(pohjanpaju, villapaju, tunturipaju) vallitsema. Tulvaa 
kestävä haapa (Populus tremula) kasvaa tyypillisesti ran-
tapuustossa. Kuolleen maapuun määrä voi olla paikoin 
runsasta, etenkin runsaspuustoisiin metsiin rajautuvilla 
rannoilla.

Korkeatulvaisten ja vuolaasti virtaavien jokien ranto-
jen pajupensaikoissa kenttä- ja pohjakerroksen kasvil-
lisuus on usein hyvin niukkaa. Hitaammin virtaavien 
jokien rannoilla kasvillisuutta on enemmän. Lajikoos-
tumus on hyvin vaihteleva, pääasiassa se koostuu ranta- 
tai tulvaniityn lajistosta (ks. tarkemmin Cajander 1909; 
Eurola 1967; Hanhela 1983). Niukkakasvisilla rannoilla 
tyypillisiä lajeja ovat muun muassa rönsyrölli (Agrostis 
stolonifera), rantavihvilä (Juncus alpinus) ja ruokohelpi 
(Phalaroides arundinacea). Pensoittuvilla kosteilla niityillä 
ja tulvaniityillä kasvaa yleisesti järvikortetta (Equisetum  

fluviatile), jouhivihvilää (Juncus filiformis), korpi- ja vii-
takastikkaa (Calamagrostis phragmitoides, C. canescens), 
mesiangervoa (Filipendula ulmaria), korpikaislaa (Scirpus  
sylvaticus), ranta- ja terttualpia (Lysimachia vulgaris, L. 
thyrsiflora) sekä kookkaita saroja: pullosaraa (Carex 
rostrata), viiltosaraa (C. acuta), pohjoisessa myös vesisa-
raa (C. aquatilis). Pohjoisessa näissä yhdyskunnissa voi 
esiintyä myös metsäkurjenpolvea (Geranium sylvaticum) 
ja kulleroa (Trollius europaeus). Mikäli rantapensaikko 
säilyy matalana, siellä vallitsevat matalakasvuisemmat 
heinät ja sarat, esimerkiksi luhtakastikka (Calamagros-
tis stricta), punanata (Festruca rubra), harmaasara (Carex  
canescens) ja jokapaikansara (Carex nigra).

Jokien pensaikkorannoilla on yleensä niukasti sam-
malia. Pajujen ja puiden tyvillä voi kuitenkin esiintyä 
tulvarannoilla esiintyviä lajeja (Ulvinen 1993), kuten tul-
vasammalta (Myrinia pulvinata) ja viitasammalta (Leskea 
polycarpa) sekä lehtoritvasammalta (Amblystegium serpens)  
ja tikanhiippasammalta (Orthotrichum speciosum). Ran-
nassa maalla kasvaa toisinaan sirppiluhtasammalta 
(Calliergonella lindbergii) ja palmusammalta (Climacium 
dendroides). Rantamaalla voi kasvaa myös karhunsam-
malia (Polytrichum spp.) ja myyränsammalia (Atrichum 
spp.). Rahkasammalia (Sphagnum spp.) on hyvin niukasti.

Keskieurooppalaisessa kasvillisuusluokituksessa jo-
kivarsien pajupensaikot luetaan pajuvaltaisten tulva- ja 
rantapensaikkojen ja rantametsien luokkaan (Salicetea 

Kainuunkylä, Ylitornio. Kuva: Seppo Tuominen
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purpureae). Tätä kasvillisuutta luonnehtivat Keski-Eu-
roopassa pieniksi tai keskisuuriksi puiksi kasvavat pa-
jut, salava (Salix fragilis) ja jokipaju. Keski-Euroopassa 
tätä kasvillisuutta esiintyy edustavimmillaan suurten 
jokien tulvavyöhykkeessä. Meillä esiintyvät rantapen-
sastot kuuluvat pääasiassa boreaalis-arktiseen Salicion 
phylicifoliae -yhtymään, ja meillä harvinainen jokipaju-
valtainen kasvillisuus voidaan lukea Salicion albae -yh-
tymän Salicetum triandrae -assosiaatioon. (Dierssen 1996)

Pensaikkorantojen tyyppilintu koko maassa on paju-
sirkku (Schoeniclus schoeniclus). Etelä- ja Keski-Suomessa 
pensassirkkalinnun (Locustella naevia) ja viitasirkkalin-
nun (L. fluviatilis) esiintyminen keskittyy pensaikko-
rannoille.
Maantieteellinen vaihtelu: Rantojen yleislaji on kiil-
topaju, jota esiintyy koko maassa. Lounais- ja Ete-
lä-Suomessa tuhkapaju, mustuvapaju ja halava voivat 
olla runsaita. Temmes-, Kemi- ja Tornionjoen alaosissa 
on laajoja jokipajun kasvustoja, jotka muualta maasta 
puuttuvat. Jokipaju kasvaa ravinteisilla hiekkapohjai-
silla paikoilla, joissa tulvan vaikutus ja liettyminen 
on selvää. Pohjoisessa esiintyy kiiltopajun ohella poh-
janpajua, tunturipajua ja villapajua. Pohjois-Suomessa 
jokivarsilla ja jokisuissa pajupensaikot kasvavat usein 
varsin karkeajakoisella alustalla. Niiden alla voi esiintyä 
myös kosteutta sietäviä avoimen kasvupaikan tunturi-
kasveja. Skandinaviassa pohjoisiin pensaikkorantoihin 
on sisällytetty myös harvinaiset jokirantojen soraikoilla 
kasvavat pensaskanervakasvustot (Myricaria germanica).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Monin paikoin 
puron- ja jokivarsipensaikot ovat vaihtelevan levyisiä. 
Usein ne ovat hyvin kapeita ja sulautuvat lähellä oleviin 
leppä- ja koivuvaltaisiin rantametsiin tai suoraan kan-
gasmetsiin tai soihin, kuten pensaikkoluhtiin ja luhtai-
siin ruohokorpiin. Pohjoiset harmaapajujen vallitsemat 
puron- ja joenvarsipajukot vaihettuvat pajuviitaluhtiin 
ja tunturien puronvarsipensaikkoihin.

! !

!

!

! !

! !

!

!

! Esiintyminen: Jokien pensaikkorantoja 
esiintyy koko maassa.
Uhkatekijät: Rantarakentaminen (R 1), 
vieraslajit (L 1), säännöstely (Vs 1), vesi-
rakentaminen (Vra 1), ojitus (Oj 1), ilmas-
tonmuutos (Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Jokien ranta-
pensaikot voivat hävitä maankäytön 
muutoksen (viljelyyn otto, rakentaminen, 

metsitys) tai huomattavan vedenpinnan muutoksen seu-

rauksena. Rantapensaikot voivat korvautua rantamet-
sällä esimerkiksi kasvupaikan rehevöitymisen tai met-
sittämisen seurauksena. Elinympäristön palauttaminen 
vaatii huomattavia kunnostus- ja hoitotoimia.
Arvioinnin perusteet: Jokien rantapensaikot arvioitiin 
koko maassa ja osa-alueilla säilyväksi (LC) luontotyy-
piksi (A1–A3, B1–B3, CD1 & CD3).

Jokien rantapensaikoiden määrän ei katsota vähen-
tyneen tai vähentyvän merkittävästi 50 vuoden ajanjak-
solla tai pidemmällä aikavälillä (A1–A3: LC), eivätkä ne 
ole harvinaisia (B1–B3: LC). 

Ihmistoiminnan haitalliset vaikutukset jokien pen-
saikkorantoihin arvioidaan vähäisiksi, vaikka paikalli-
sesti muutokset ovat voineet olla suuria. Pensaikkoran-
tojen määrä on todennäköisesti vaihdellut suurestikin 
ihmistoiminnan seurauksena eri aikoina. Rantojen 
laidunnus ja niitto sekä raivaus niityiksi ja pelloiksi 
vähensivät niiden pinta-alaa viime vuosisatoina. Ran-
talaitumilla pajukkovyöhykkeet eivät päässeet kehit-
tymään luontaisesti, koska eläimet söivät ja talloivat 
taimia. 1950-luvun jälkeen vesirakentaminen ja vesien 
säännöstely, rantojen rehevöityminen ja liettyminen 
sekä rantalaidunnuksen loppuminen ovat edesautta-
neet avointen ja matalakasvuisten rantojen sukkessiota 
ja umpeenkasvua ja rantapensaikot ovat runsastuneet. 
Paikallisesti rantapajukoita raivataan lähinnä maise-
manhoitotarkoituksissa ja rantalaidunnuksen yhteydes-
sä. Myös rantarakentaminen on lisännyt pensaikkoran-
tojen raivausta. 

Asiantuntija-arviona arvioitiin, ettei jokien ranta-
pensaikoiden yhdistetty abioottinen ja bioottinen laatu 
ole kokonaisuutena arvioiden taantunut merkittävästi 
50 vuoden tai pidemmällä aikavälillä millään tarkas-
telualueella (CD1 & CD3: LC). Laadun kehitys tulevan 
50 vuoden aikana arvioitiin koko maassa ja osa-alueilla 
puutteellisesti tunnetuksi (CD2a: DD). 
Vaihtelu ihmistoiminnan voimakkuudessa, esimerkiksi 
laidunnuksessa, voi paikallisesti muuttaa huomattavas-
ti luontotyypin laatua. Keski-Euroopassa vieraslajien, 
muun muassa jättipalsamin (Impatiens glandulifera) ja 
valkokarhunköynnöksen (Calystegia sepium) invaasiot 
rantapensaikkoihin ovat yleisiä. Ilmastonmuutos lisää 
niiden runsastumisen riskiä myös meillä, varsinkin 
Etelä-Suomessa. 
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole. 
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