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• V. 1990 vesi- ja 
ympäristöpiiriin kesätöihin 
”Kalataloudellisesti ja 
luonnonsuojelullisesti 
arvokkaat pienvedet Varsinais-
Suomessa ja Etelä-
Satakunnassa.”

• Helmi-suunnitelmat 
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Pienvedet –asiat etenevät

• Inventoinnit vesi- ja ympäristöpiiri 1989-1990

• 1997 uudistus (vesilaki-metsälaki-luonnonsuojelulaki)

• Metsäsertifioinnit (FSC, PEFC)

• Natura –verkosto 1998

• Metso –ohjelma 2008 - 2025 

• Pienvesien kunnostusstrategia 2015

• Vesipuitedirektiivi, vesienhoitolaki

• Hankkeet mm. Freshabit –hanke

• Neuvonta metsaan.fi, hankkeet

• Luonnontilaisten virtavesien arvo lohikaloille, NOUSU -hanke

• Helmi –ohjelma  2019 – 2030 (myös SSTE)



Vesistöjen 
lähimetsät



Monimuotoisuuden kannalta tärkeät 
elinympäristöt METSO-ohjelmassa



Vesistöjen lähimetsät
Metso-kohteiden valinnasta

• ”METSO-ohjelmaan valittavan kohteen tulee edistää selkeästi 
monimuotoisuuden turvaamista, ja sen tulee täyttää luonnontieteelliset 
valintaperusteet. Valintaperusteisiin kuuluvat uhanalaisten lajien 
esiintymät, metsätuhokohteet, puustorakenteiltaan kehityskelpoiset 
alueet, sekä kokoon ja sijaintiin liittyvät ekologiset näkökohdat. Sellaiset 
tarjotut alueet, jotka sisältävät useita eri elinympäristöjä ja täyttävät 
useita valintaperusteita ovat halutuimpia kohteita METSO-ohjelmaan”

• Pohjavesivaikutteiset ekosysteemit

• Lajiston  ja luontotyyppien arvokohteet, kiireellisesti suojeltava laji voi 
nostaa kohteen Metsoon, ranta-alueilla usein liito-oravaa

• Natura –kohteet joissa toteuttamistapa muu kuin luonnonsuojelulaki

• Kaavojen suojelukohteet tai monimuotoisuuskohteet (S, SL, MY, luo)

• Kohteet jotka rajautuvat olemassa oleviin suojelukohteisiin ja laajentavat 
olemassa olevaa suojelukokonaisuutta esim. suojeluohjelma-alueiden 
lähellä

• Virkistyskäytön ja vesiensuojelun kannalta kannalta arvokkaat kohteet 
tuovat lisäarvoa

• Ennallistamiskelpoiset kohteet



Kuvan luvut sisältävät ELY-keskusten METSO-toteutuksen sekä Metsähallituksen vuonna 2014 toteuttaman valtionmaiden lisäsuojelun 
(13 000 ha). 
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Muu

Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja
louhikot
Kalkkikallioiden ja ultraemäksisten
maiden metsäiset elinympäristöt
Puustoiset perinnebiotoopit

Maankohoamisrannikon
monimuotoisuuskohteet
Harjujen paahdeympäristöt

Metsäluhdat ja tulvametsät

Monimuotoisuudelle merkittävät
suot
Vesistöjen lähimetsät

ha

ELY-keskusten toteutus elinympäristöittäin 2008–2019



• Osto valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin
• Yksityisen suojelualueen perustaminen (YSA). 

Alueelle sovitaan rauhoitusmääräykset.
• Em. kahdessa (osto, YSA)  korvataan alueen 

metsätaloudellinen arvo yksityisille verovapaana, 
ostossa myös maapohja

• Maanvaihto (vähän vaihdettavia alueita)
• Määräaikainen 20 vuoden rauhoitus vain erityisen 

perustelluista syistä, korvaus alhainen
• Kuntien alueilla korvausta voi alentaa esimerkiksi jo 

olemassa oleva virkistysarvo. Rauhoituksessa kunnille 
enintään 50%.

• Rahoitus ollut sujuvaa, nyt jononmuodostusta. Esim.
Satakunnassa yli 80 kohdetta ehdolle viime vuonna.

Metso ja Varsinais-Suomen ELY-
keskus



Varsinais-Suomen Metso-alueet



Satakunnassa Metso-alueet





Varsinais-Suomen ELY-keskus 
luonnonsuojeluyksikkö /Iiro 
Ikonen



Lähteet

Laajat tihkupinnat
Allikkolähteet lähiympäristöineen
Purolähteet lähiympäristöineen



Lähteet
• Pienvesiin liittyy usein läheisesti korpia, metsäluhtia, lehtoja 

ja (lähde)lettoja–usein lahopuuta, joskus jalopuita, kosteaa 
pienilmastoa – huomattavaa lajiston monimuotoisuutta

• Kasvilajeja runsaasti etenkin lähdehetteiköissä ja muissa  
pohjavesivaikutteisissa elinympäristöissä  sekä pienvesien 
rantaympäristöissä(vesistönvaikutus 15-50 m)

• Lähteiköt ovat lajiston levinneisyyshistorian arkistoja: 
tasainen kosteus, roudattomuus, viileys–pohjoisia lajeja 
etelässä, lämpökauden lajistoa nykylevinneisyyden 
pohjoispuolella 

• Erityisiä luontotyyppejä mm. lähdeletot



Ennallistettavat kohteet

Kuvapari Antti Lammi 
1991, 2020 
Kannonkosken 
Sikaharjun 
pohjavesialue

ELY harkitsee HELMI- ja 
METSO-toimia..,milloin tilanne 
on jo menetetty? Kokonaisuus 
ratkaisee.

”…Ennallistamiskelpoisten 
vesistöjen, norojen ja lähteiden 
lähimetsät joissa on 
monimuotoisuudelle 
merkittäviä puuston 
rakennepiirteitä ja 
lajistoarvoja…”



Purojen inventoinnit tuovat tietoa 
METSO ja HELMI-markkinointiin

Natura-alueiden valuma-alueet erityistarkastelussa 

Hydrologinen kytkeytyneisyys, merkitys kaloille ja vesihyönteisille

Suojelukokonaisuudet mm. Freshabit –hankkeen puitteissa 
rauhoitettuja puronvarsikohteita VARELYn alueella n. 35 kpl



Savimaiden joet ja purot 
Varsinais-Suomessa

• Usein yhtä aikaa vesistöjen lähiympäristöjä, lehtoja 
ja puustoisia perinnebiotooppeja, hakamaita ja 
metsälaitumia

• Suurin kokonaisuus Rekijokilaakson natura-alue, 
yleisesti Varsinais-Suomen jokirinteet ja -raviinit

• Perinnemaisema-alueilla usein rauhoitus suosittua 
(maanomistus säilyy) ja maatalouden lumo-
ympäristökorvausta voidaan hakea.  
Rauhoituksessa korvatusta puustosta ei voi saada 
lisätuloa perinnemaisemaa kunnostettaessa.



Savimaiden joet, Aneriojoki, 
Suomusjärvi



Pienvesien ja jokien
kunnostukset

• Lähteiden kunnostukset

• Purokunnostukset

• Jokivesistöjen kunnostukset

• Freshabit, HELMI-ohjelma



Jokivarret

• Jokivarsien rantametsät 

• Puustoiset 
perinnebiotoopit

• Lehdot



Rantakohteet



Erityisesti 
suojeltavat lajit

• ELY-keskus neuvottelee
turvaamistoimista

• Usein Metso-ohjelman
pysyvään suojeluun
suojeluprosessin edetessä
= verovapaa korvaus
helpommin

• Erityisesti suojeltavat
lippulajeja jotka suojelevat
laajemmin elinympäristöjä
ja uhanalaista tai 
silmälläpidettävää lajistoa



Hankkeita

• Yhteistoimintaverkostohankkeet mm. 
Metsänomistajien luontoverkosto (Koppelo), 
Hyyppäränharjun verkostohanke (Valonia)

• KuntaMetso

• KuntaHelmi (ennallistaminen, SSTE)

• LIFE -hankkeet



Freshabit -LIFE

• Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa  alueellaan olevien 
Kiskonjoen ja Karvianjoen valuma-alueiden käytännön 
toimien suunnittelusta ja toteutuksesta hankeaikana 
Yhteistyötä mm.  metsäkeskus, alueen yhdistykset, 
maanomistajat. 

• VARELYssä selkeä työpaketti, joka pohjautui vastikään
valmistuneihin hoito- ja käyttösuunnitelmiin ja aiempiin
yhteistyöverkostoihin/työhön.

• Fokuksessa  Kiskonjoen  ja Karvianjoen valuma-alueilla 
olevien Natura-alueiden lajien ja luontotyyppien suotuisa 
suojelutaso erityisesti Varsinais-Suomessa Natura-alueen 
Kiskonjoen vesistö (FI0200083) sekä Satakunnassa 
Karvianjoen koskien (FI0200130) ja Pukanluoman
(FI0200119) osalta. Kiskonjoki ja Karvianjoki ovat 
kalatiestrategian kärkikohteita. Ekologinen kohdelaji 
raakku. 



Kiitos !
www.metsonpolku.fi


