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• 1. Mitä ovat pienvedet?
• Pienvesiluontotyypit

• 2. Pienvesien tunnistaminen
• Pienvesien ominaispiirteet

• Miten arvokkaan pienveden tunnistaa 
maastossa?

• Mitkä ovat monimuotoisuutta ilmentäviä 
tekijöitä?



Pienvesiluontotyypit



PIENVEDET

• Purot ja norot

• Lammet

• Lähteet, lähteiköt

• Fladat ja kluuvit

Fladakuva: Metsähallitus/ Jaakko Haapamäki



• Pieni vakavesi, yleisesti tarkoitetaan järviä pienempiä 
vakavesiä

• Kaikissa lammissa ei tapahtu veden sekoittumista ns. syys-
ja kevätkiertoa (meromitkinen lampi)

• Vesilain pienvesiluontotyyppisuojelu suojelee alle 1 
hehtaarin kokoiset lammet

• Metsälaki suojaa alle 0,5 hehtaarin kokoisten lampien 
välittömät lähiympäristöt

• Huomattavasti suurempiakin vakavesiä nimetty lammiksi. 
Vastaavasti hyvin pieniä vakavesiä on nimetty lammiksi.

• Ominaispiirteitä: Veden pinta luontaisella tasolla, 
puuainesta vedessä ja rantavyöhykkeellä vesialueen ja 
rantavyöhykkeen monimuotoinen kasvillisuus, varjostava 
puusto ja pensaikko, kostea pienilmasto, lähtö- ja 
tulouoman luonnontilaisuus…



• Pohjaveden purkautumispaikkoja. Pohjavedestä riippuvaisia 
ekosysteemejä.

• Esiintyy erityisesti harjujen ja moreenimuodostumien alueilla 
sekä soilla

• Usein pohjavesi purkautuu samalla alueella eri tavoin ja 
muodostaa lähteikköjä

Ominaispiirteitä
• Kostea pienilmasto

• Erottuva pohjavedestä ja pienilmastosta riippuvainen 
kasvillisuus

• Vakaat tasalämpöiset olosuhteet

• Puustolla ja kasvillisuudella suuri merkitys lähdeympäristöjen 
tilaan

• Lähteiden virtaamalla/antoisuudessa usein suuri merkitys 
kytkeytyvien pienvesien/elinympäristöjen tilaan. →Esim. 
lähteen antoisuuden vaikutus puron/noron virtaamaan.



• Flada=maankohoamisen seurauksena 
merestä irtautuva merenlahti

• Yhteys mereen kapea tai erottuva kynnys

• Kluuvi = merestä kuroutunut merenlahti

• Yhteys mereen hävinnyt tai yhteydessä 
mereen ainoastaan korkealla 
vedellä/myskyllä

• Luonnontilaisen enintään kymmenen 
hehtaarin suuruisen fladan ja kluuvijärven
luonnontilan vaarantaminen on kielletty 
(VL 2:11)

• Ominaispiirteitä: Rajautunut merialueesta, 
mataluus, suuaukon kynnys 
luonnontilainen, usein runsas ja rehevä 
makrofyyttikasvillisuus, matala 
suolapitoisuus, nopeasti lämpenevä.. Kuva: Sydänoja 2008, VARELY

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-2954-4
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Pienvesien yleiset ominaispiirteet & 
pienvesien tunnistaminen
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• Luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset pienvedet lailla 
suojeltuja

• Mm. Euroopan unionin biodiversiteettistrategian tavoitteet 
edellyttävät muutoksia nykykäytäntöihin
• Luonnontilaiset suojeltava / huomioitava kaikessa toiminnassa

• Luonnontilaisen kaltaisia ja heikentyneitä ennallistettava

• Pienvesien tilaa heikentää erityisesti metsätalous

• Myös luonnontilaisen kaltaiset pienvedet tulisi huomioida

• Pienvesien tilasta, sijainnista  ja luontoarvoista paljon 
tietopuutteita→ toimijoilla vastuu tunnistaa pienvesiympäristöt

https://ym.fi/eu-n-biodiversiteettistrategia




Tolkkinen ym. 2020. Streams and riparian forests depend on each other: a review with a 
special focus on microbes, Forest Ecology and Management.

• Valuma-alueen 
vaikutus 
vedenlaatuun

• Pienvesistön vaikutus 
vesistöön (esim. 
pohjaveden 
purkautuminen)

• Rantavyöhykkeen tila

→Ei arvioida vain 
pienvesimuodostumaa 
vaan 
pienvesiympäristöä 
kokonaisuutena



• Avointa tietoa valtavasti saatavilla
• Karttapalvelut (mm. paikkatietoikkuna)
• Rajapinnat ja paikkatietoaineistot (mm. SYKEn avoin tieto)
• Arviot pienten virtavesien luonnontilan muuttuneisuudesta 

(SYKE)
• Ks. Esim. Hyödyllisiä karttapalveluja vesistökunnostajalle 

(Valonia)
• Paikkatietoon ja luontoarvoihin perustuva 

suojavyöhykkeiden suunnittelu (SYKE)

• Esim. Metsäkeskuksen karttapalvelut ja avoin tieto
• Suometsänhoidon paikkatietoaineistot 
• Luonnonhoidon paikkatietoaineistot (tarinakartta)
• Luonnonhoidon suunnittelu (karttatasot)
• mm. metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt, pienvesien 

välittömät lähiympäristö)

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
https://www.syke.fi/avointieto
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=837702248ed343498cd4ace9988a8f72&extent=15.9073,60.787,43.4411,67.3714
https://valonia.fi/materiaali/hyodyllisia-karttapalveluja-vesistokunnostajalle/
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Paikkatietoon_ja_luontoarvoihin_perustuva_pienvesien_suojavyohykkeiden_suunnittelu_GISSUS
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7780901202ba492ba347a2f8d663fe0b
https://storymaps.arcgis.com/stories/017240466fba495892f15c6e0b339849
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=645cb868e3b545beb9a9a27a0bfcc731
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Maaperäkartta: GTK, pohjavesialueet & uomaverkosto :SYKE, rinnevarjostus MML

http://www.paikkatietoikkuna.fi/


• Poikkeaako lähiympäristöstä? 

• Onko havaittavissa pienveden ominaispiirteitä? Ovatko 
ominaispiirteet muuttuneet? 

• Esiintyykö ns. tyyppilajeja kyseiselle pienvesiympäristölle?
• Pohjavesivaikutteinen lajisto
• Vesikasvillisuus
• Vesisammalet
• Mahdollisesti helposti havainnoitavissa myös kalat, ravut, 

sudenkorennot 

• Jos ominaispiirteet ovat muuttuneet, miten niitä voisi 
vahvistaa?
• Ennallistaminen
• Talousmetsien luonnonhoitokeinot (mm säästöpuut, lahopuu, 

riistatiheiköt)
• Mikäli ominaispiirteitä helposti palautettavissa niin pienvedellä 

on todennäköisesti merkittäviä luontoarvoja

• Talvi huonoa aikaa. Erit. norot ja lähteet voi jäädä helposti 
huomaamatta.



• Katse myös rannalle!

• Mitä luontotyyppejä kytkeytyy pienvesiympäristöön
• Lehdot, korvet, suot, rantaluhdat..

• Mikä on lähiympäristön tila?
• Metsän rakennepiirteet
• Ks. Esim. METSO-ohjelman elinympäristöjen 

rakennepiirteet & vesistöjen lähimetsät
• Arvoa nostaa mm.  Lahopuu,, kolopuut, tuulenkaadot,  

Vanhat lehti- ja havupuut, Jalot lehtipuut, Puuston 
erirakenteisuus, lehtoisuus, pohjavesivaikutus, lähteisyys 
ja ravinteisuus, soistuneisuus, luonnontilainen vesitalous..

• Mistä mahdollinen kuormitus on peräisin (esim. 
purossa hiekka)
• Huomio sivu-uomien / ojien ylä- Ja alapuoliseen uomaan, 

näiden vertailu, tuoko jokin sivuhaara erityistä 
kuormitusta?

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4606-0


• Puroinventointi (erit. metsäpurot) , virtavesikurssin webinaarit, 5. 
inventointi ja tavoitteen asettelu

• Luontoarvojen huomioon ottaminen ojitusten peruskorjauksissa ja 
kunnossapidossa (maatalousalueen uomat)

• Rannikon pienvesien inventointiopas (fladat ja kluuvit)

• Pienvesiopas (pienvesien ominaispiirteet ja lainsäädäntö)

• Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia

• Tulkintasuosituksia metsälain10 pykälän tarkoittamien erityisen

tärkeiden elinympäristöjen rajaamisesta ja käsittelystä

https://valonia.fi/materiaali/virtavesikunnostuskurssin-webinaarien-materiaalit/
https://www.ymparisto.fi/download/Luontoarvojen_huomioon_ottaminen_ojitusprosessissa_raportti_2015pdf/%7B705F6293-C336-47CC-8A62-BB8CB7B16EFF%7D/121796
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/133809/Rannikon%20pienvesien%20inventointiopas.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://hdl.handle.net/10138/306503
http://hdl.handle.net/10138/159068
http://hdl.handle.net/10138/159068
http://hdl.handle.net/10138/159068
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https://vesistosaatio.fi/pienvesi-helmi/

