
Pienvesien suojelu ja 
siihen liittyvä lainsäädäntö
Mari Annala, tutkija



2

Hyvä kuulija tai lukija,
• Tämän esitelmän tarkoitus on antaa kuulijalle tai 

lukijalle kokonaiskatsaus pienvesien suojelua 
koskevaan lainsäädäntöön.

• Koska aiheeseen liittyy monia lakeja ja lait sisältävät 
ristiviittauksia, tiettyjä sanamuotoja ja määritelmiä, on 
tähän esitykseen ollut välttämätöntä yksinkertaistaa 
ja tiivistää asioita.

• Olen pyrkinyt muotoilemaan esityksen tekstit niin, että 
ne vastaavat alkuperäisiä lakeja mahdollisimman 
hyvin – kuitenkin lyhentäen ja yksinkertaistaen.

• Hankkeita tai toimenpiteitä suunniteltaessa on aina 
syytä huomioida alkuperäiset lakitekstit, joihin löytyy 
viittaukset esityksestä.

• Hankkeita suunniteltaessa (mukaan lukien 
ennallistaminen, kunnostaminen ja kaikenlainen 
vesirakentaminen) on aina hyvä ottaa yhteyttä 
ELY-keskukseen, joka neuvoo ja auttaa luvan 
tarpeen arvioinnissa.



3

Pienvesien ja niiden 
rantojen suojelua 
ohjaava lainsäädäntö
• Vesilaki
• Metsälaki
• Luonnonsuojelulaki
• Ympäristönsuojelulaki
• Maankäyttö- ja rakennuslaki
• Maa-aineslaki
• Koskiensuojelulaki
• Kalastuslaki
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Vesilaki
linkki vesilakiin

• Lain tavoitteena on
• edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja 

vesiympäristön käyttöä niin, että se on 
yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti 
kestävää

• ehkäistä ja vähentää vedestä ja vesiympäristön 
käytöstä aiheutuvia haittoja

• parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa

• Lakia sovelletaan vesitalousasioihin
• Turvaa erityisesti pienvesien fyysistä 

muuttumattomuutta (ojitusasioissa turvaa myös 
pilaantumiselta, johon sisältyy rehevöityminen ja 
happamoituminen)

• Muut lait täydentävät – tärkeää hahmottaa kokonaisuus 
toimenpiteitä suunniteltaessa

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587


Lähteet, fladat, 
kluuvit, norot ja 
lammet vesilaissa 
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Vesilaki 2 luku: Yleiset 
oikeudet, velvollisuudet ja 
rajoitukset
• 11 § Eräiden vesiluontotyyppien suojelu
• Luonnontilaisten alle 10 ha suuruisten fladojen, 

kluuvijärvien ja lähteiden sekä muualla kuin Lapin 
maakunnassa sijaitsevien norojen ja enintään 1 ha 
suuruisten lampien ja järvien tilan vaarantaminen on 
kielletty

• Vaarantamiskielto koskee vesialuetta, ei 
lähiympäristöä

• Lupaviranomainen voi myöntää poikkeusluvan, jos 
ko. vesiluontotyyppien suojelutavoitteet eivät 
huomattavasti vaarannu
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Purot (ja ojat) 
vesilaissa 
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Vesilaki 3 luku: Luvanvaraiset 
vesitaloushankkeet
• 2 § Vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus
• Luonnontilaisten purojen tilan vaarantaminen 

vesitaloushankkeissa on kielletty ilman 
lupaviranomaisen lupaa

• Vesitaloushanke = vesi- tai maa-alueella toteutettava 
toimenpide tai rakennelma, joka voi vaikuttaa pinta- tai 
pohjaveteen, vesiympäristöön, vesitalouteen tai 
vesialueen käyttöön

• Esim. ojitukset, sillat, padot, vesijohdon rakentaminen, uitto 
ja veden ottaminen ovat vesitaloushankkeita

• Esim. metsähakkuut eivät ole vesitaloushankkeita
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Vesilaki 5 luku: Ojitus
• Ojituksella tarkoitetaan 1) ojan tekemistä, 2) ojan, 

noron tai puron suurentamista tai oikaisemista, 3) 
noron tai puron perkaamista

• Ojitusyhteisöjen on huolehdittava ojien 
kunnossapidosta

• Vähäistä merkittävämmissä ojitushankkeissa 
vaaditaan vähintään ilmoitus lupaviranomaiselle

• Ojitus tulee toteuttaa siten, että ojituksesta 
ympäristölle sekä muille alueen maanomistajille 
aiheutuvat vahingot ja haitat jäisivät mahdollisimman 
vähäisiksi

• Puron luonnontilan vaarantamiskielto on 
määräävämpi kuin ojien kunnossapitovelvoite

• Jos puroa on käytetty ojana, mutta se ei ole täysin 
menettänyt luonnontilaisuuttaan tai siinä on merkkejä 
luonnontilan palautumisesta (ml. ennallistetut), 
vaaditaan perkaamiseen lupaviranomaisen lupa
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Vielä muutama juttu 
vesilaista
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Eräitä muita vesilain pykäliä

• Vesilaki 6 luku: säädellään keskiveden korkeuden 
pysyvää muuttamista (lammet ja järvet)

• Lupaa ei saa myöntää, jos aiheutuu erityisen 
luonnonsuojeluarvon huomattavaa 
heikentymistä (ellei kyse ole yleisen tarpeen 
vaatimasta hankkeesta)

• Nostamiseen tarvitaan vähintään ¾ veden alle 
jäävän maa-alueen omistajan kirjallinen suostumus 
(paitsi jos…)

• Vesilaki 7 luku: säädellään vesistön säännöstelyä
• Vesilaki 8 luku: säädellään vesivoiman hyödyntämiseen 

liittyvää keskivedenkorkeuden muuttamista
• Vesilaki 9 luku: säädellään puutavaran uittoa



Pienvedet 
metsälaissa
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Metsälaki 
linkki metsälakiin

• 3 luku 10 §: Monimuotoisuuden säilyttäminen ja erityisen 
tärkeät elinympäristöt (ETE)

• Metsiä tulee hoitaa ja käyttää siten, että turvataan yleiset 
edellytykset metsien biologisen monimuotoisuuden 
kannalta tärkeiden elinympäristöjen säilymiselle

• ETE-kohteita ovat mm. lähteiden, purojen ja pysyvän 
vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä enintään 
0,5 hehtaarin suuruisten lampien välittömät 
lähiympäristöt,

• jotka ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia
• jotka erottuvat selvästi ympäröivästä metsäluonnosta
• joiden ominaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja puu- ja 

pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja 
pienilmasto

• ja jotka ovat pienialaisia ja metsätaloudellisesti 
vähämerkityksellisiä

• ETE-kohteilla voidaan tehdä varovaisia hoito- ja 
käyttöhakkuita, joissa ominaispiirteet säilytetään tai niitä 
vahvistetaan

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093
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Metsälaki: tulkinta 
linkki Metsäkeskuksen tulkintasuositukseen

• Vain lähiympäristön tilalla on väliä
• Käytännössä ETE-kohteiden pienvesikin on yleensä vähintään 

luonnontilaisen kaltainen

• Jätettävä puuston keskipituuden levyinen suojavyöhyke, 
kurumaisessa voi olla kapeampi

• Purojen ja norojen molempien rantojen ja lampien ympäryksestä 
75 % täytyy olla ETE-kohteita, jotta kohde täyttää pienvesien 
lähiympäristöjen ETE-kriteerit

• Metsätaloudellisesti vähämerkityksellinen: kohteen puuston arvo 
on alle 3000 EUR 

• Pienialaisuus: kohteen pinta-ala on enintään 2 ha
• Luonnontilaisuuden (kaltaisuuden) merkkejä ovat

• monirakenteinen puusto
• lahopuusto
• vanha puusto
• kostea ja viileä pienilmasto
• lajisto
• luonnontilainen tai sen kaltainen vesitalous

https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/metsalain-10-pykalan-kohteiden-tulkintasuositus.pdf


Pienvedet muissa 
laeissa
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Luonnonsuojelulaki
linkki luonnonsuojelulakiin

• Laissa säädetään luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteista 
ja keinoista

• Toimeenpanee EU:n luonto- ja lintudirektiivin velvoitteita
• Eräiden luontotyyppien suojelu rajauspäätöksellä esim.

• Natura 2000 –alueet (luontodirektiivin liite II lajit)
• Suojellut luontotyypit, 13 kpl

• Lajien ja niiden elinympäristöjen suojelu
• Luontodirektiivin lajit
• Rauhoitetut lajit
• Uhanalaiset lajien huomioiminen

• Erityisesti suojellut lajit (luonnonsuojeluasetuksessa)

• Velvoittaa luontotyyppien ja lajien seuraamiseen ja suojelutason 
arviointiin

• Ryhdyttävä toimenpiteisiin suotuisan suojelutason saavuttamiseksi

• Määrittelee luonnonsuojelualueiden kriteerit ja 
perustamisedellytykset, sekä niiden käytön ja hoidon säännöt

• Määrittelee vapaaehtoinen ekologisen kompensaation ja sen 
vähimmäistason

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230009
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Esimerkkejä luontodirektiivin liitteen IV 
lajeista pienvesissä

• Liite IV = tiukkaa suojelua edellyttävät lajit: yksilöiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty

• Huomioitava myös ennallistamishankkeissa

Purot Purojen varret Lammet/järvet
Kirjojokikorento 
Euroopanmajava
Saukko 
Vuollejokisimpukka 
Jokihelmisimpukka

Hajuheinä
Korpikolva 
Kirjopapurikko 
Valkotäplänokkosperhonen 
Lapinleinikki
Lettorikko 
Luhtakultasiipi 
Pöllöyökkönen 
Myyränporras 

Viitasammakko
Jättisukeltaja 
Isolampisukeltaja 
Täplälampikorento
Sirolampikorento 
Lummelampikorento 
Viherukonkorento
Idänkirsikorento 
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Ympäristönsuojelulaki
linkki ympäristönsuojelulakiin

• Turvaa erityisesti pienvesien veden laatua
• Ympäristölupa tarvitaan, jos toiminta voi aiheuttaa 

ympäristön tai vesistön pilaantumista, eikä kyse ole vesilain 
mukaisesta luvanvaraisesta vesitaloushankkeesta

• Hanke voi tarvita sekä ympäristöluvan että vesilain mukaisen 
luvan

• Ympäristölupa tarvitaan esimerkiksi
• turvetuotantoon
• teollisuuslaitoksiin 
• kaivoksiin

• Myös kunnat voivat asettaa ympäristönsuojelumääräyksiä 
arvokkaiden pienvesikohteiden suojelemiseksi ja 
huomioimiseksi paikallisesti

• Esimerkiksi haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tiukennetut 
vaatimukset

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
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Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)
linkki maankäyttö- ja rakennuslakiin 

• Tavoitteena mm. edistää ympäristönsuojelua, 
luonnonmonimuotoisuuden säilymistä ja ehkäistä 
ympäristöhaittoja

• Kaavoitus ohjaa alueiden käyttöä ja rakentamista
• MRL:n mukaan kaavoissa voidaan antaa 

suojelumääräyksiä
• Yleis- ja asemakaavoihin tulee rajata ja merkitä alueet, 

jotka on suojeltu luonnonsuojelulailla (luontotyypit ja 
lajit)

• Vesilailla suojellut luontotyypit ja metsälakikohteet 
tulee merkitä kaavoihin ja laatia kaavamääräys

• Luvan tarpeen arviointi huomioitava mm. 
rantarakentamishankkeissa ja pienvesien lähellä toimittaessa

• Hulevesien hallinta 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
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Maa-aineslaki
linkki maa-aineslakiin

• Lailla säädellään maa-ainesten ottamista ja sen 
luvanvaraisuutta

• Suojellaan luonnon kauneusarvoja

Koskiensuojelulaki
linkki koskiensuojelulakiin
linkki koskiensuojelulailla suojeltujen vesistöjen karttapalveluun

• Lailla on kielletty uuden vesivoimalaitoksen 
rakentaminen 53 vesistöön tai vesistön osaan

• Näihin ei myönnetä vesilaissa tarkoitettua lupaa 
voimalaitosten perustamiseksi

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810555
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870035
https://ckan.ymparisto.fi/dataset/koskiensuojelulailla-suojellut-vesistot
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Kalastuslaki
linkki kalastuslakiin

• Laissa säädetään kalastusrajoituksia ja kalalajien 
rauhoituksia

• Puroissa ei saa käyttää muita kiinteitä tai seisovia 
pyydyksiä kuin katiskaa ja rapu- ja nahkiaismertaa

• Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella 
rajoitetaan kalastusta

• Kalalajeja ei saa siirtää vesistöstä toiseen ilman 
ELY-keskuksen lupaa

• Kalojen ja rapujen istutukset on kielletty, jos ne 
heikentävät luonnon monimuotoisuutta tai 
vaarantavat luonnossa esiintyvien lajien säilymisen

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150379
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Suojelun haasteet
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Pienvesien suojelun haasteet
• Pienvesien lainsuoja on periaatteessa vahva
• Poikkeusluvat ja se, että kaikki hankkeet eivät ole 

luvanvaraisia mahdollistaa pienvesien 
heikentämisen

• Kuinka helposti poikkeuslupia saa?
• Kumuloituvien ”vähäisten” ojitusten vaikutuksia 

vaikea on seurata ja estää

• Pienvesien ekologisen tilan ylläpitämiseksi pitäisi 
turvata sekä vesi- että lähiympäristö ja 
nykyisellä lainsäädännöllä se on haastavaa

• Vesi- ja metsälaki ovat erillisiä, vaikka tiedetään, 
että pienvesien tila on riippuvainen rantavyöhykkeen 
ja valuma-alueen tilasta

• Ojien kunnossapitovelvoite on ristiriidassa 
pienvesien suojelutavoitteiden kanssa

• Lakien tulkinta
• Vastaako Metsälain § 10 tulkintasuositukset  

lain tarkoitusta? 
• ETE-kohteen kriteerit ovat tiukat (hyviä 

kohteita jää ilman suojaa)
• Suojavyöhykkeet ovat kapeat: eivät 

varmuudella turvaa rantametsän ekologista 
tilaa ja ovat alttiita tuulenkaadoille

• Purojen suojelu on haasteellista tulkita, 
koska se on siroteltu eri asetuksiin ja pykäliin

• Suurimmat haasteet pienvesien suojelussa 
ovat hajakuormituksen ehkäiseminen ja 
rantavyöhykkeiden maankäytön 
sääteleminen



Kiitos mielenkiinnosta!

Linkki pienvesioppaaseen
Linkki Paikkatietoon ja luontoarvoihin perustuva pienvesien suojavyöhykkeiden 

suunnittelu – hankkeen materiaaleihin
Linkki Vesistökunnostusverkoston sivustolle

Linkki vesi.fi-sivustolle

http://hdl.handle.net/10138/306503
https://www.syke.fi/hankkeet/gis-sus
https://www.syke.fi/hankkeet/gis-sus
https://www.vesi.fi/teemasivu/vesistokunnostusverkoston-toimijat/
https://www.vesi.fi/

