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Arviot pienten virtavesien luonnontilan muuttuneisuudesta 

(PUROHELMI-hanke) 
Dokumentin päivityspvm: 26.8.2022 

 

Aineisto kuvaa PUROHELMI-hankkeessa tuotettuja paikkatietopohjaisia mallinnusarvioita pienten 

virtavesien habitaatin ja pohjaeläinlajiston luonnontilan muuttuneisuudesta. Arviot on tuotettu 

SYKE:n Ranta10-aineiston uomajaksoille. 

 

Lisätietoja 
Aineiston metatietokuvaus: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7BBA91456B-A6A4-460B-8F55-

ED6DEBD89C94%7D 

Hankkeen verkkosivu: https://www.syke.fi/hankkeet/PUROHELMI. Verkkosivulta on ladattavissa 

hankkeen loppuraportti josta löytyy kuvaus mallinnusarvioiden tuottamisesta. 

Aineiston on katseltavissa karttasovelluksessa: 

https://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fefc71aa76b64e88b88cdc28a2098

32b 

 

Ladattavien paikkatietoaineistojen kuvaus 
Paikkatietoaineisto sisältää viisi erillistä aineistoa. Habitaatin luonnontilan muuttuneisuuden 

ennusteet on jaettu niiden tarkkuuden perusteella kolmeen aineistoon: tarkkoihin 

(Hab_ennuste_tarkat), keskitarkkoihin (Hab_ennuste_keskitarkat) ja epätarkkoihin 

(Hab_ennuste_epatarkat). Pohjaeläinlajiston luonnontilan muuttuneisuuden ennusteet on jaettu 

kahteen aineistoon: tarkkoihin (Bio_ennuste_tarkat) ja epätarkkoihin (Bio_ennuste_epatarkat). 

Aineiston jako tarkkuusluokkiin on kuvattu hankkeen loppuraportissa. 

Ennustettu habitaatin luonnontilaisuuluokka (ENNLUONTIL) on karttasovelluksessa esitetty viitenä 

luokkana seuraavasti: 

Luokka Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4 Luokka 5 

Kuvaus Suojeluarvo 

vähäinen 

Tila 

voimakkaasti 

heikentynyt 

Tila 

heikentynyt 

Tila vain 

hieman 

heikentynyt 

Täysin 

luonnon-

tilainen 

Viivan väri punainen oranssi keltainen vihreä sininen 

Keskitarkat ennusteet on esitetty karttasovelluksessa vastaavan värisillä katkoviivoilla. Epätarkat 

ennusteet on esitetty harmaina viivoina. 

Ennustettu pohjaeläinlajiston luonnontilaisuus (%) (ENNLUONTIP) on karttasovelluksessa esitetty 

viitenä luokkana seuraavasti: 

Lajiston 

ennustettu 

luonnontilaisuus  

≤ 30 % 

luontaisesta 

lajistosta 

30,1–50 % 

luontaisesta 

lajistosta 

50,1–70 % 

luontaisesta 

lajistosta 

70,1–90 % 

luontaisesta 

lajistosta 

≥ 90,1 % 

luontaisesta 

lajistosta 

Viivan väri punainen oranssi keltainen vihreä sininen 

Epätarkat ennusteet on esitetty karttasovelluksessa harmaana. 
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Ominaisuustietojen kuvaus 

 
Habitaatin muuttuneisuus 

Hab_ennuste_tarkat, Hab_ennuste_keskitarkat, Hab_ennuste_epatarkat 

Ominaisuustietokenttä Kuvaus 

ENNLUONTIL Ennustettu habitaatin luonnontilaisuusluokka 

ELUOKKA1T Todennäköisyys habitaatin luonnontilaisuusluokalle 1 (%) 

ELUOKKA2T Todennäköisyys habitaatin luonnontilaisuusluokalle 2 (%) 

ELUOKKA3T Todennäköisyys habitaatin luonnontilaisuusluokalle 3 (%) 

ELUOKKA4T Todennäköisyys habitaatin luonnontilaisuusluokalle 4 (%) 

ELUOKKA5T Todennäköisyys habitaatin luonnontilaisuusluokalle 5 (%) 

PUUSTIKAVA Puuston keski-ikä valuma-alueella 

PUUSTIKARA Puuston keski-ikä 30 m rantavyöhykkeellä 

OJITTUVA Ojitetun turvemaan osuus valuma-alueesta (%) 

OJITTATUVA Ojittamattoman turvemaan osuus     valuma-alueesta (%) 

OJITTUVATU Ojitetun turvemaan osuus valuma-alueen turvemaista (%) 

OJITTURA Ojitetun turvemaan osuus 30 m rantavyöhykkeestä (%) 

OJITTATURA Ojittamattoman turvemaan osuus 30 m rantavyöhykkeestä (%) 

MUTKAISUUS Mutkaisuusindeksi (uoman pituus / 10 m toleranssilla 

suoristetun uoman pituus) 

MAATALVA Maatalousalueiden osuus valuma-alueesta (%) 

RAKENNVA Rakennettujen alueiden osuus valuma-alueesta (%) 

ELYKESKUS ELY-keskus 

VHA Vesienhoitoalue 

VESISTALUE Vesistöalue 

VALUMAALA Uoman valuma-alueen ala (km2) 

UOMAPITUUS Uoman pituus (m) 

 

 
Pohjaeläinlajiston muuttuneisuus 

Bio_ennuste_tarkat, Bio_ennuste_epatarkat 

Ominaisuustietokenttä Kuvaus 

ENNLUONTIP Ennustettu pohjaeläinlajiston luonnontilaisuus (%) 

MALLAJIL Mallinnettu pohjaeläinten lajilukumäärä nykytilassa 

MALLAJILLU Mallinnettu pohjaeläinten lajilukumäärä luonnontilassa 

OJITTUVA Ojitetun turvemaan osuus valuma-alueesta (%) 

MAATALVA Maatalousalueiden osuus valuma-alueesta (%) 

RAKENNVA Rakennettujen alueiden osuus valuma-alueesta (%) 

HAKKUUTVA Puuston hakkuiden osuus valuma-alueesta (%) 

VALUMAALA Uoman valuma-alueen ala (km2) 

UOMAPITUUS Uoman pituus (m) 

 


