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• Järvien vedenalainen luonto vielä verrattain 
huonosti tunnettu

• Järvien tilaa arvioidaan suurina kokonaisuuksina, 
vaikka vaihtelu usein pienipiirteistä

• Pienvesien tila tunnetaan erittäin huonosti, 
lukumäärätkin arvioita

• Hankkeesta varattiin noin 1,2 M€ menetelmien 
kehittämiselle

• Puroille kehitettiin valtakunnallista 
luonnontilaa ennustavaa mallia hyödyntäen 
mahdollisimman kattavaa maastoinventointia

• Järville kehitettiin 
maastoinventointimenetelmää, tuloksia 
hyödynnettiin alustavissa malleissa

Miksi uusia menetelmiä?



Purojen maastoinventointi 
ja luonnontilaisuusmalli

Purojen tietotaso on lähtökohtaisesti ollut 
heikko: paljonko, missä tilassa?

Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
kehittivät 1990-luvun lopussa 
inventointimenetelmän, sovellettu viime vuosiin 
asti pääasiassa Iijoen valuma-alueella

Laajennettu muille LP-alueille ja Helmin kautta 
myös muille toimijoille

Hankkeessa inventoitiin ja toimitettiin 
kaikki<2021 inventoitu aineisto SYKE:n
analysoitavaksi (Helmi) -> Purohelmi



Purohelmi
https://www.syke.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Pienet_virtavedet_o
vat_laajaalaisesti_he(61701)

Purojen luonnontilaisuusmallia kehitettiin yli 2000 
inventoidun purokilometrin havaintojen ja 
ympäristömuuttujien perusteella 

Purohelmi –aineisto on saatavilla julkisesti esim. 
oman alueen kunnostuspotentiaalin selvittämiseen 
tai valtakunnallisen priorisoinnin pohjana



Purohelmi
https://www.syke.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Pienet_virtavedet_o
vat_laajaalaisesti_he(61701)

Ennuste perustuu verrattain karkeisiin 
ympäristömuuttujiin, ja on tehty metsäpurojen 
inventointiaineiston pohjalta > Vesistösäätiön 
Pienvesi-Helmi –hankkeessa kehitetään 
maatalouspurojen inventointia 
https://vesistosaatio.fi/pienvesi-helmi/

https://vesistosaatio.fi/pienvesi-helmi/


Lisää tietoa tarinakartasta:
https://syke.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=4ea139a27fc24b0b83c38c8c9b09bfeb



• Kehitimme kartoitusmenetelmää ja keräsimme tietoa
vedenalaisesta luonnosta Puruvedellä, Konnevedellä ja 
Etelä-Päijänteellä

• Syvyys ja pohjanlaatu (GTK, MH)

• Pohjaversoiskasvillisuuden esiintyminen karut 
kirkasvetiset järvet –luontotyypin ilmentäjänä (MH)

• Vedenalainen kulttuuriperintö (MH)

• Tavoitteena päästä maastokartoituksella
yleistettävään menetelmään ja suuntaviivoihin 
työn jatkamiseksi muilla järvillä (Sisävesi-VELMU?)

• Täydentävä tilanarviointi- ja seurantamenetelmä 
päävyöhykemenetelmän lisäksi esim. Natura -järville

Järvien vedenalaisen luonnon 
kartoitus









Havainnoista malleiksi

?



• Ympäristöhallinnon standardoitua menetelmää
tarkempi mutta huomattavasti työläämpi, soveltuu
erityiskohteisiin

• Menetelmäohjeistus julkaistaan pian

• Parempi ymmärrys järviluontotyypin kannalta
kriittisistä alueista

• Esimerkiksi ruovikon leviämisen kannalta usein
kriittisiä alueita, ruovikon runsastuminen heikentää
luontotyypin ominaispiirteitä

• Vedenalaisen kulttuuriperinnön havainnoimiseen
satunnaistettu menetelmä ei hyvä

Tuloksia ja johtopäätöksiä järvien kartoitusmenetelmästä



Lisää tietoa uusitussa tarinakartassa: https://arcg.is/fGm84



www.metsa.fi @metsahallitus_forststyrelsen @metsahallitus

Raportin takakansi

Aineiston tuottamiseen on saatu Euroopan unionin LIFE Luonto-rahoitusta. Aineiston sisältö 
heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa 

aineiston sisältämien tietojen käytöstä.


