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Tiivistelmä 

Virtavesien eli jokien ja purojen varsilla esiintyy kasvillisuutta, joka on toiminnallisesti liitoksissa virtave-

sisysteemien muihin osiin ja ympäröivään maa-alueeseen. Tämä kasvillisuus kuuluu rantavyöhykkeen 

muodostamaan maisemayksikköön, joka on rakentunut luonnollisten ja sosiaalisten prosessien kautta. 

Rantavyöhyke on avoin systeemi, jossa ainevirtaamia kulkee virtavesien ja ylänköalueiden välillä. Ran-

tavyöhyke vaikuttaa virtavesiin ja niiden prosesseihin, ja virtavesillä on vaikutuksensa myös ranta-

vyöhykkeeseen. Rantavyöhykkeellä elävien biologisten yhteisöjen rakenteet ja ekologiset toiminnot 

vaihtelevat virtavesisysteemien neljässä ulottuvuudessa: pitkittäin, poikittain, pystysuoraan ja ajallisesti. 

Biologisten yhteisöjen vaihtelevuus on pääasiassa sidoksissa ilmastollisiin, geomorfologisiin ja maan-

käyttötekijöihin, jotka vaihtelevat ajallisesti niin luonnollisten kuin ihmisperäisten muutosten takia. Vaih-

televuus vaikuttaa rantavyöhykkeen kasvillisuuden määritystapaan, nimeämiseen, rajaamiseen ja tutki-

miseen. Toiminnalliselta kannalta rantavyöhykkeen rajaus perustuu tarkasteltavana oleviin toimintoihin. 

Puutteellinen tai liian suppea rajaus voi aiheuttaa sen, että osa kasvillisuuden toiminnoista jää puuttu-

maan rajatusta rantavyöhykkeestä. Rantavyöhykkeen laajempi rajaus tukee rantavyöhykkeen kokonais-

valtaisempaa ymmärtämistä ja hallintaa. 

Pääsuositukset: 

1. Virtavesien rantavyöhykkeet käsitetään sosioekologisina systeemeinä, joihin vaikuttavat 

ajallisesti monimutkaisia kiertokulkuja noudattavat luonnolliset ja ihmisperäiset prosessit. 

2. Rantavyöhykkeiden kasvillisuus nähdään avoimena systeeminä, joka (i) kytkeytyy uomaan, 

ympäröivään alueeseen, yläpuoliseen valuma-alueeseen, ilmakehään ja kasvualustaan ja 

(ii) on yhteydessä näihin komponentteihin kaksisuuntaisten ainevirtaamien kautta. 

3. Määritelmässä ja rajauksessa huomioidaan kaikki sosioekologisen systeemin toiminnot: yl-

läpitävät, tuottavat, säätelevät ja kulttuuriset ekosysteemipalvelut. 

4. Kehitetään esimerkkejä ja työkaluja, jotka tukevat virtavesien rantavyöhykkeiden rajauksen 

hyviä käytäntöjä.  

5. Selvennetään paikkakohtaista ja siirrettävää, sovelluskelpoista tietoa (esim. jonkin toimin-

non vaatima minimileveys rantavyöhykkeellä tai tietyn topografisen indeksin toimivuus ran-

tavyöhykkeen rajauksessa).  
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1. JOHDANTO – RANTAVYÖHYKKEEN KASVILLISUUS: TÄRKEÄ OSA VIRTAVESISYSTEEMEJÄ 

Virtavesien rantavyöhykkeiden kasvillisuus on tärkeä osa fluviaalisia systeemejä ja palvelee monia so-

sioekologisia toimintoja (Malanson, 1993; National Research Council, 2002; Naiman et al., 2005) (Kuva 

1). Rantavyöhykkeiden kasvillisuus muokkaa uomien virtausolosuhteita ja sedimentaatioprosesseja 

mm. sitomalla rantatörmien materiaalia, levittäytymällä jokien kerrostamiin maa-aineksiin ja tuottamalla 

uomiin isokokoista puuainesta (Gurnell ja Gregory, 1995; Piégay ja Gurnell, 1997; Tabacchi ym., 1998; 

Gurnell ja Petts, 2006; Corenblit ym., 2007; Gurnell, 2014). Nämä vaikutukset voivat olla riittävän suuria 

muuttamaan uoman morfologiaa (Tal ym., 2004). Kasvillisuus on myös osallisena virtavesisysteemien 

biogeokemiallisissa sykleissä. Kasvillisuus voi esimerkiksi toimia vedenlaatua parantavana puskurina 

maatalousalueilla, joilla vesistöihin tulee hajakuormitusta (Sabater ym., 2003; Mander ym., 2005). Ran-

tavyöhykkeiden kasvillisuus on usein lajirunsasta ja kasvattaa alueellista luonnon monimuotoisuutta 

(e.g. Tabacchi, 1992; Naiman ym., 1993; Pautou ym., 1997; Jobin ym., 2004; Sabo ym., 2005; Schnitz-

ler-Lenoble, 2007). Kasvillisuuden biologinen rooli liittyy myös muun muassa habitaattien ja ekologisten 

käytävien tarjoamiseen (esim. Décamps ym., 1987; Rosenberg ym., 1997; Seymour ja Simmons, 2008; 

Schnitzler-Lenoble, 2007; Roshan ym., 2017, de la Fuente ym., 2018), vesiekosysteemien lämpötilan 

säätelemiseen ja eloperäisen materiaalin tuottamiseen 

(esim. Beschta ym., 1987; Maridet, 1994; Hill ym., 2001; 

Ferreira ym., 2016; Miura ja Urabe, 2015; Astudillo ym., 

2016; Wawrzyniak ym., 2017; Dugdale ym., 2018). Osa 

näistä toiminnoista, esimerkiksi purojen lämpötilan sää-

tely, on ensiarvoisen tärkeitä globaalimuutoksen paikal-

listen vaikutusten kannalta (Kristensen ym., 2015; Trim-

mel ym., 2018). Sosiaaliselta kannalta rantavyöhykkei-

den kasvillisuus vaikuttaa maisemaidentiteettiin, tarjoten 

kulttuurisia palveluja kuten virkistyskäytön ja inspiraa-

tion.  

 

Kuva 1. Virtavesien rantavyöhykkeiden kasvillisuus eri sosioeko-

logisten osa-alueiden tärkeänä komponenttina.  

 

Monia virtavesien rantavyöhykkeiden kasvillisuuden toimintoja pidetään positiivisina, sillä ne parantavat 

ihmisten hyvinvointia tarjoamalla ekosysteemipalveluja kuten virkistäytymisalueita, raaka-aineita (esim. 

puu, energia) ja vedenlaatua parantavia toimintoja (Gren ym., 1995; Kenwick ym., 2009; Recchia ym., 

2010; Flores-Díaz ym., 2014). Kasvillisuus liitetään toisaalta myös negatiivisiin tekijöihin, jotka usein 

ovat sidoksissa äärimmäisiin hydrologisiin sattumuksiin. Pienen virtaaman aikana rannan kasvillisuus 

varjostaa uomaa, mikä laskee haihduntaa. Toisaalta kasvillisuus kuluttaa vettä (Pivec, 2002; Lamon-

tagne ym., 2005; Salemi ym., 2012; Irmak ym., 2013; Flanagan ym., 2017), vaikkakin vedenkulutus 

riippuu kasvillisuustyypistä. Esimerkiksi kotoperäinen kasvillisuus voi kuluttaa vähemmän vettä kuin vie-

rasperäinen laji (Ehrenfeld, 2003), jolla toisaalta voi olla sosiaalisia hyötyjä. Rantavyöhykkeen kasvilli-

suudella voi olla kaksijakoisia vaikutuksia tulvatilanteissa. Paikallisesti kasvillisuus toimii puskurina ja 

vähentää veden tulvimista uomasta tulvatasanteelle (alentaa virrannopeutta, eroosiota ja infrastruktuu-

rivahinkoja), mutta voi myös nostaa vedenpinnan tasoa. Alavirrassa kasvillisuudesta voi kerääntyä puu-

materiaalia patomaisiksi rakenteiksi nostaen tulvan vaikutuksia, mutta toisaalta heikentäen tulvahuip-

puja veden varastoituessa ylävirtaan. Jokivarsien asukkaat voivat osaltaan muokata kulttuurimaisemaa 

ja paikan identiteettiä eri maankäyttömuotojen vaihtuessa (esim. muutokset laidunnuksessa tai vilje-

lyssä) (Schnitzler ja Génot, 2012). 

Koska rantavyöhykkeen kasvillisuudella on useita sosioekologisia rooleja virtavesisysteemeissä, sitä 

tarkastellaan tieteellisen tutkimuksen keinoin ja sovelletuin, maankäytön hallintaan liittyvien 
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näkökulmien kautta. Virtavesien rantavyöhykkeiden kasvillisuuteen viitataan kuitenkin useilla nimityk-

sillä: englanniksi esimerkiksi termeillä “alluvial swamp forests”, “gallery forests”, “floodplain forests”, 

ranskaksi termeillä “ripisylve”, “forêt alluviale”, “boisement riverain”, ja espanjaksi “bosque de ribera”, 

“bosque ribereño”, “Soto”, “bosque en galería”. Fischer ym. (2001) listasivat yli 30 englanninkielistä ter-

miä vesisysteemien lähellä sijaitsevalle kasvillisuudelle. Termienkäytön monimutkaisuutta lisää se, että 

samalla objektilla voi olla eri nimiä, ja samalla nimellä voidaan viitata eri objekteihin (Clerici ym., 2011). 

Termien paljous ja epäselvyydet termien käytössä voivat lisätä väärinkäsityksiä ja aiheuttaa kitkaa eri 

toimijoiden välillä. Englanninkielisille termeille ”riparian” ja ”riparian vegetation” ei ole suoria suomenkie-

lisiä vastineita, mutta tässä raportissa käytetään virtavesien rantavyöhykettä termin ”riparian” vasti-

neena ja virtavesien rantavyöhykkeen kasvillisuutta termin ”riparian vegetation” vastineina. Huomionar-

voista on, että englanninkielinen termi ”riparian” viittaa aina virtavesiin, joten tämä raportti ei käsittele 

ollenkaan järvien rantavyöhykkeitä.  

 

2. RAPORTIN TAVOITE 

Tämä raportti pyrkii määrittelemään virtavesien rantavyöhykkeet ja niiden kasvillisuuden. Käsitteellinen 

määrittely pitää sisällään myös rantavyöhykkeen fyysisen rajauksen. Rajaamalla karttaan puron tai joen 

rantavyöhyke voidaan tarkastella mitkä alueet ovat rantavyöhykkeen sisällä ja mitkä ulkopuolella. Tällä 

voi olla esimerkiksi juridiikan kannalta merkitystä. Päästäksemme tähän tavoitteeseen, esittelemme vir-

tavesien rantavyöhykkeiden ja niillä esiintyvän kasvillisuuden yleisiä ominaisuuksia ja eroavaisuuksia 

määritelmiä varten.  

Tärkeitä raportin kohtia voi löytää määritelmiin liittyen lähteistä National Research Council (2002), Verry ym. (2004), 

Naiman ym. (2005), Clerici ym. (2011) ja Dufour ym. (2019) sekä rajaukseen liittyen lähteistä Clerici ym. (2013) ja 

de Sosa ym. (2017).  

 

3. VIRTAVESIEN RANTAVYÖHYKKEIDEN JA NIIDEN KASVILLISUUDEN YLEISPIIRTEITÄ 

Vaikka virtavesiä reunustavalle kasvillisuudelle on useita termejä, niissä on paljon samankaltaisuuksia.  

1. Jokea reunustava maa vaikuttaa jokeen ja joki vaikuttaa sitä ympäröivään maahan mm. fysi-

kaalisten, biologisten ja kemiallisten vuorovaikutusten kautta (Kuva 2).  

• Vuorovaikutukset tapahtuvat yleensä veden välityksellä mm. valunnan, tulvien ja poh-

javeden liikkeiden kautta.  

• Kasvillisuus on tietyntyyppistä ja rantavyöhykkeille ominaista tulvien aiheuttamien häi-

riöiden ja hapettomien olosuhteiden myötä (Kuva 3) ja/tai pohjaveden pinnan läheisyy-

destä johtuvien suurten vesiresurssien vuoksi.  
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Kuva 2. Läpileikkaus ranta-

vyöhykkeestä. Nuolet viit-

taavat aine-, energia-, vesi-

virtaamiin. (Kuvan esimerk-

kitilanteet eivät ole kaiken-

kattavia.)  

 

 

 

 

 

Kuva 3. Häiriötilanteille ominaista kasvillisuutta: vasemmalla soraisen särkän kolonisoinut paju (Salix sp., Ain-joki, 

Ranska) ja oikealla hapettomiin olosuhteisiin sopeutunut leppä (Alnus sp., Doulon-joki, Ranska).  

 

2. Rantavyöhykkeellä esiintyvät kasviyhteisöt muodostavat kokonaisuuden. 

• Kasvillisuus on osa rantavyöhykettä, joka on määritelty “vaihettumisena maa- ja ve-

siekosysteemien välillä ja … erotetaan biofysikaalisten olosuhteiden, ekologisten proses-

sien ja eliöiden perusteella. Ne ovat alueita joiden läpi maan pinnan ja pinnan alapuoliset 

vedet liittävät vesimuodostumat niitä ympäröiviin ylänköalueisiin. Ne sisältävät maaekosys-

teemeistä ne alueet, jotka huomattavasti vaikuttavat energian ja aineen kulkuun ve-

siekosysteemien kanssa” (National Research Council, 2002). Tällöin puhutaan vaikutus-

vyöhykkeestä, mutta myös muita termejä, kuten vaikutusaluetta, saatetaan käyttää (Tau-

lukko 1). Tämä siitä syystä, että vyöhyke-termillä voidaan viitata myös esimerkiksi ilmasto-

vyöhykkeeseen, joka tarkoittaa laajempaa aluetta kuin jokivarren ranta-aluetta.  

• Rantavyöhykkeen kasvillisuus muodostuu kasvittuneiden laikkujen mosaiikista. Kasvilli-

suuden alkuperä, rakenteet ja yhteisöt voivat vaihdella riippuen paikallisista olosuhteista. 

Kasvupaikan fysikaaliset olosuhteet kuten virrannopeus tulva-aikaan, korkeus suhteessa 

vedenpintaan ja kasvualusta vaikuttavat kasvillisuuteen, kuten myös maanpinnan muodos-

tumien ikä ja maankäyttömuodot (esim. laidunnus, metsätalous) (Kuva 4). 
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Kuva 4. Kasvillisuusyksiköitä Ain- ja Rhone-jokien yhtymäkohdassa (Lähde: Girel, 1986). Jokainen väri edustaa erilaista 

kasviyhteisöä.  

• Kasviyhteisöt ovat erilaisia kuin ylänköhabitaateissa, joten rantavyöhykkeen kasvillisuus 

kasvattaa alueellista lajirunsautta (Sabo ym., 2005). 

• Rantavyöhykkeen kasviyhteisöjä voidaan jaotella vallitsevimpien fluviaalisten prosessien 

perusteella. Gurnell ym. (2016) erottelevat eurooppalaisten bioklimaattisten olosuhteiden 

kontekstissa neljä rantavyöhykkeen osaa uomasta ylänköihin: 1) fluviaalisten häiriöiden 

alue, jossa karkea sedimenttiä erodoituu ja kasautuu, 2) fluviaalisten häiriöiden alue, jossa 

hienojakoista sedimenttiä kasautuu, 3) vedenpinnan alle yleensä jäävä alue, ja 4) maape-

rän kosteuden dominoima alue (Kuva 5). 
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Kuva 5. Lateraalisia vyöhykkeitä jokiverkoston rantavyöhykkeessä; alueita dominoivat erilaiset hydrogeomorfologiset 

prosessit (Lähde: Gurnell ym., 2016) 

 

3. Useimmat virtavesisysteemin rantavyöhykkeen ja rantakasvillisuuden määritelmät perustuvat toi-

minnalliseen lähestymistapaan ja korostavat kaksisuuntaisia hydrologisia, morfologisia, kemi-

allisia ja biologisia prosesseja vesi- ja maaekosysteemien välillä (Taulukko 1). 
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Taulukko 1. Valikoituja määritelmiä virtavesisysteemin rantavyöhykkeelle ja sen kasvillisuusyksiköille. Määritelmän 
tyyppi: F = funktionaalinen eli toiminnallinen, S = strukturaalinen eli rakenteellinen. Määritelmän pääfokus: Flu = fluviaa-
liset prosessit, Geo = topografinen/maantieteellinen rajaus, Soi = maannoksen ominaisuudet, Bio = biologiset yhteisöt.  
 

Ilmaus Määritelmät Tyyppi Pää-
fokus 

Lähteet 

Rantavyöhyke (tai -alue, -ekotoni, -maa, -systeemi) 
Rantavyöhyke 
(riparian zone) 

 

Maa- ja vesiekosysteemien suoran 
vuorovaikutuksen vyöhyke. 

Kasvillisuus, hydrologia ja topo-
grafia määrittävät toiminnallisten 
vuorovaikutussuhteiden tyypin, 
voimakkuuden ja suunnan. Vuo-
rovaikutusten suunnalla viitataan 
siihen, että maaekosysteemi voi 
vaikuttaa vesiekosysteemiin ja 

päinvastoin.  

F Flu Swanson ym., 1982 
 

Kolmiulotteinen maa- ja ve-
siekosysteemien välisten vuoro-
vaikutusten vyöhyke. 

Rantavyöhykkeen rajat yltävät 
ulospäin veden valtaamalle 
alalle asti ja ylöspäin uomaa 
reunustavan kasvillisuuden 
latvustoon.  

F Flu Gregory  ym., 1991 

Alue joka on puron tai joen 
läheisyydessä ja jonka 
ympäristöolosuhteisiin tämä 
läheisyys selvästi vaikuttaa.  

F/S Flu/Geo Bren, 1993 

Käsittää alimman ja ylimmän  ve-
denkorkeuden rajaaman alueen 
sekä ylimmän vedenkorkeuden 
yläpuolisen alueen niiltä osin kun 
kohonneet pohjavedenkorkeudet, 
tulvat tai maaperän vedenpidätys-
kyky voivat vaikuttaa kasvillisuu-
teen. [...]  

Kasvillisuus, joka on tämän 
vyöhykkeen ulkopuolella ja joka 
ei ole hydrologisten olosuhteiden 
vaikutuspiirissä, voidaan silti 
laskea osaksi rantavyöhykettä, 
mikäli se tuottaa orgaanista 
materiaalia tulvatasangolle tai 
uomaan, tai vaikuttaa 
tulvatasangon tai uoman 
fysikaalisiin olosuhteisiin 
varjostamalla niitä.  

F Flu Naiman ja Décamps, 1997 

Maa- ja vesiekosysteemien väli-
nen vaihettumisvyöhyke, jota luon-
nehtivat biofysikaaliset gradientit, 
ekologiset prosessit ja eliöstö.  

Ne ovat alueita jotka yhdistävät 
vesistöt maanpinnan ja pinnan 
alapuolisten hydrologisten 
prosessien kautta läheisiin 
ylänköalueisiin.  

F Flu National Research Council, 2002 

Ekologinen termi jolla viitataan sii-
hen osaan fluviaalista maisemaa 
joka on tulvavirtausten peittämä tai 
kyllästämä; se sisältää kaikki aktii-
viset fluviaaliset muodostumat tul-
vatasangolla kuten uoman, särkät, 
rantatörmät ja muut jokisysteemin 
osat kuten juoluat, juoluapainan-
teet ja tulvapenkereet.  

Erityisesti kuivissa ja 
puolikuivissa ympäristöissä, 
joissa vettä on verrattain vähän, 
rantavyöhykkeellä voi olla 
kasveja ja muuta eliöstöä, joita ei 
läheisillä kuivemmilla 
ylänköalueilla esiinny.  

F Flu Osterkamp, 2008 

Puoliterrestriset alueet jotka sijait-
sevat maa- ja vesialueiden yhty-
mäkohdassa.  

F Flu Vidon  ym., 2010 
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Niihin vaikuttavat usein 
rantapenkereiden yli nousevat 
tulvat. Ne yhdistävät ylänkö- ja 
vesialueet toisiinsa maanpinnan 
ja maanpinnan alapuolisten 
hydrologisten virtausten kautta.  

Alue joka on virran reunan ja or-
gaanisen ja mineraalimaannoksen 
vaihettumisvyöhykkeen välillä. […]  

Tässä eri maannoksiin 
perustuvassa määritelmässä on 
myös topografisia ja biologisia 
ulottuvuuksia. Orgaanisen ja 
mineraalimaannoksen 
vaihettumisvyöhykkeessä 
tapahtuu yleensä myös rinteen 
kaltevuuden kasvua ja 
kasvillisuusmuutoksia. 

S Soi Ledesma  ym., 2018 

Virran reuna tai rantatörmä.  
Vaikka termiä käytetään joskus 
vaihtoehtoisesti tulvatasangon 
kanssa, rantavyöhykkeen 
katsotaan yleensä olevan kapea 
verrattuna tulvatasankoon. 
Tulvien kesto rantavyöhykkeellä 
on yleensä lyhyempi ja ajoitus 
vaikeammin ennustettava kuin 
tulvatasangolla.  

S Flu http://medwet.org/aboutwetlands/wetland-
terminology/ 

Ranta-alue 
(riparian area) 

Kolmiulotteisia vuorovaikutteisia 
ekotoneja, jotka käsittävät maa- ja 
vesiekosysteemien osia. Ne 
yltävät pohjavedestä ylös 
latvustoon asti, läpi tulvatasangon 
ja ylös lähirinteitä, joilta tulee 
valuntaa uomaan, sekä sivulle 
kohti maaekosysteemiä ja pitkittäin 
suhteessa virtaan vaihtelevalla 
leveydellä.  

F Flu Ilhardt  ym., 2000 

Rantaekotoni 
(riparian ecotone) 

Kolmiulotteinen vuorovaikutteinen 
tila, joka käsittää maa- ja 
vesiekosysteemien osia. Se yltää 
pohjavedestä ylös latvustoon asti, 
läpi tulvatasangon ja ylös 
lähirinteitä, joilta tulee valuntaa 
uomaan, sekä sivulle kohti 
maaekosysteemiä ja pitkittäin 
suhteessa virtaan vaihtelevalla 
leveydellä. 

F/S Flu Verry  ym., 2004 

Rantasysteemit 
(riparian systems) 

Puoliterrestrinen vaihettumisalue, 
johon makea vesi yleensä 
vaikuttaa. Se yltää yleensä 
vesimuodostuman reunalta 
ylänköalueiden yhteisöjen 
reunoille asti.  

F Flu/Bio Naiman ja Décamps, 2005 

Rantamaa 
(riparian land) 

Mikä tahansa maa-alue, joka on 
vesimuodostuman vieressä ja joka 
suoraan vaikuttaa 
vesimuodostumaan tai johon 
vesimuodostuma vaikuttaa.  

F Geo Lovett ja Price, 1999 

Rannan muodostumat * 
Tulvaniitty 
(alluvial meadow*) 

Joen kerrostamien sedimenttien 
päällä oleva ruohomaa. 

Säännölliset tulvat ja niittäminen 
luonnehtivat niittyjä. 

S Bio Eriksson, 2008 

Rantametsä 
(riparian forest*) 

Tulvatasangon tai joen ja purojen 
vierustojen kasvillisuutta.  

Rantametsä yltää 
sivuttaissuunnassa aktiivisesta 
uomasta läpi aktiivisen 
tulvatasangon ja 
rantapenkereisiin. 

S Bio  Naiman  ym., 1998 

Rantatiheikkö 
(riparian thicket*) 

Jokien varsilla kasvavaa 
pensaikkoa.  

S Bio Davies  ym., 2004 

(Puoli-) akvaattinen 
yhteisö ((Semi-) 
aquatic community) 

Hylätyt uomat joissa on akvaattista 
ja/tai hydrofyyttistä 
ruohokasvillisuutta. 

S Bio Marston  ym., 1995 

Muut 
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* termejä joita käytetään Euroopan Unionin direktiivissä 92/43/EEC luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 

suojelusta 

 

4. Uomia vierustavat maa-alueet vaikuttavat jokeen ja sen prosesseihin sekä päinvastoin. Tämän 

lisäksi ranta-alueille tulee fysikaalisia (esim. valunta), biologisia (esim. eliöiden liikkuminen) ja 

ihmisperäisiä (esim. biomassan poisto viljelyn myötä) vaikutuksia ympäröiviltä alueilta.  

 

5. Rantavyöhykkeet ovat ihmis- ja luonnollisten prosessien yhteisvaikutuksen kautta hybri-

dikokonaisuuksia. Ihmistoiminta esimerkiksi maankäytön ja jokien hallinnan muodossa vaikut-

tavat rantakasvillisuuteen selvästi (esim. Piégay ym., 2003; Kondolf ym., 2007; Dufour ym., 

2015; Brown ym., 2018). Tästä syystä rantavyöhykkeen määritelmään pitäisi sisällyttää tieto 

siitä, kuinka ihmiset käyttävät/ovat käyttäneet ja arvottavat/ovat arvottaneet kyseistä aluetta. 

Näitä seikkoja ei kirjallisuudessa nykyisellään huomioida (Taulukko 1). 

 

 

 

 

Alluviaalinen metsä 
(alluvial forest) 

Metsittyneitä ekosysteemejä jotka 
ovat liitoksissa pohjaveteen ja 
jotka kokevat säännöllisiä tai 
harvinaisia tulvia.  

S Bio/Flu Pautou, 1984 

Rantakäytävä 
(riparian corridor) 
 

Uoma ja se osa terrestristä maise-
maa, joka yltää ylimmän vedenkor-
keuden kohdasta kohti ylänköä, 
jossa kasvillisuuteen vaikuttavat 
korkeat vedenpinnan tasot tai tulvi-
minen ja maaperän kyky sitoa 
vettä.  

Huom: joen vaikutus 
kasvillisuuteen on selvästi 
mainittu. 

F Flu Naiman  ym., 1993 

Rantavyöhykkeen 
kasvillisuus 
(riparian 
vegetation) 

Hydrofyyttinen kasvillisuus joka 
kasvaa […] joen välittömässä 
läheisyydessä niin että sen 
evapotranspiraatio toimii yhtenä 
tekijänä jokisysteemissä. 

S Bio http://medwet.org/aboutwetlands/wetland-
terminology/ 

Rannan 
ekosysteemit 
(riparian 
ecosystems) 

Virtaavan veden vieressä ja lähellä 
olevia monimutkaisia eliöyhteisöjä 
ja niiden elinympäristöjä. 

Ilman ehdottomia rajoja ne voivat 
sisältää rantatörmät, 
tulvatasangot, kosteikot ja 
maaperästä kosteuden saavat 
alueet muodostaen ylänkö- ja 
vesialueiden välisen 
vaihettumisvyöhykkeen. Nämä 
alueet ovat pääasiassa 
lineaarisia muodoiltaan ja niitä 
luonnehtivat lateraalisesti 
virtaavat vedet, joiden pinta 
nousee ja laskee vähintään 
kerran kasvukaudessa.  

S Bio Lowrance  ym., 1985 

Reunusmetsä 
(gallery forest*) 

Kapea purojen ja jokien varsilla 
oleva metsäkaistale muutoin 
puuttomassa maisemassa.  

S Bio Veneklaas  ym., 2005 

Tulvatasankometsä 
(floodplain forest) 

Metsittyneitä ekosysteemejä jotka 
kolonisoivat tulvatasangon.  

Tulvatasanko voidaan määritellä 
hydrologisin termein tulvivaksi 
pinnaksi […] tai geomorfologisin 
termein nykyhetken 
ympäristöoloissa joen 
muokkaamaksi alluviaalipinnaksi 

S Bio/Flu Bendix ja Hupp, 2000 
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4. VAIHTELEVIEN MÄÄRITELMIEN SYITÄ 

Vaikka virtavesisysteemien rantavyöhykkeillä ja niiden kasvillisuudella on samankaltaisia piirteitä, tie-

teellinen ja sovellettu kirjallisuus voi olla sekavaa johtuen käytettyjen termien suuresta moninaisuudesta. 

Tämä moninaisuus johtuu pääosin kohteen luontaisesta vaihtelevuudesta. Rantavyöhykkeen kasvilli-

suudella voidaan tarkoittaa esimerkiksi kapeaa puiden peittämää ruohikko- tai peltokaistaletta (Kuva 

6A), suurta tulvatasangon metsää (Kuva 6B) tai kolluviaalisen aineksen päällä kasvavaa metsää (Kuva 

6C). Moninaisuus johtuu myös siitä, miten tutkijat sekä maankäytön asiantuntijat ja johtajat käyttävät 

termejä.  

 

Kuva 6. Erityyppisiä jokien rantavyöhykkeitä ja niiden kasvillisuutta: pieni maatalousalueen puro, jonka rantavyöhyke 

on ruohikkoisten maiden dominoimaa (A; Normandy, Ranska), suuri metsittynyt tulvatasanko (B;  Aragón-joki, Ebron 

valuma-alue, Espanja), kapea ylävirran rantavyöhyke, jonka rantatörmät ja rinteet ovat metsittyneet (C; Tagus-joen ylä-

virta, Espanja). 

4.1. KOHTEEN VAIHTELEVUUS 
Rantavyöhykkeen ja sen kasvillisuuden termistön moninaisuudelle tärkein syy on niiden synnynnäinen 

vaihtelevuus. Niiden rakenteet ja ekologiset toiminnot vaihtelevat maantieteellisesti (Kuvat 7 ja 8). Glo-

baalilla tasolla rakenteiden ja ekologisten toimintojen vaihtelevuuteen vaikuttavat seuraavat tekijät:  

• Bioklimaattinen järjestelmä, joka vaikuttaa mm. veden saatavuuden määrään ja ajoitukseen, 

tulvien aihettamiin häiriöihin ja häiriöiden jälkeisiin palautumisaikoihin (Bendix ja Stella, 2013).  

• Morfologiset rakenteet, jotka muodostavat kolmiulotteisen fysikaalisen pohjan kasvillisuuden 

muodostumiselle ja kasvulle sekä vaikuttavat stressi- ja häiriötekijöihin (Corenblit ym., 2015). 

• Maankäyttö, joka suoraan (esim. avohakkuu) ja epäsuoraan (esim. vedenotto, säännöstely) 

vaikuttaa kasvillisuuteen. 
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Kuva 7. Rantavyöhykkeen kasvillisuuden rakenteiden ja toimintojen vaihtelevuuden lähteitä. Bioklimaattisilla alueilla voi 

olla erilaisia fluviaalisia biogeomorfologisia tyyppejä ja maankäyttömuotoja. Kuvassa eivät ole mukana kaikki mahdolli-

set tilanteet, kuten kuivan ilmaston joet, ja kaikki kuvassa esitetyt yhdistelmät eivät välttämättä ole käytännössä mah-

dollisia. Kuvassa ei ole huomioitu ajallista muutosta: kaikki uomat muuttuvat ajassa ja voivat muuttua uomatyypistä 

toiseen ajan myötä. Kuvan eri tilanteilla on alatyyppejä riippuen esimerkiksi suojelustatuksista (esim. metsäisen maise-

man näkökulmasta joko spontaanisti kasvanut tai istutettu kasvillisuus).  

Useimmilla ekoregioilla myöhäisen sukkessiovaiheen jokien rantavyöhykkeet ovat metsittyneitä. Ter-

mistö viittaakin usein puuston yksiköihin: alavan maan metsä, rantametsä, alluviaalinen metsä (Tau-

lukko 1). Karuimmilla ekoregiolla kylmemmissä ja kuivemmissa ilmastoissa sen sijaan tiheiköt, pen-

saikot ja ruohomaat usein dominoivat virtavesien rantavyöhykkeitä.  

Vaihtelevat kontekstit vaikuttavat myös sovelluskohteiden prioriteetteihin ja siihen miten rantakasvilli-

suutta tutkitaan. Esimerkiksi latvavesistöissä ylänköalueiden vesimäärät säätelevät uomien ja kapeiden 

laaksojen ainevirtaamia, kun taas alavirrassa alavammilla mailla uoman kuljettama vesi on ainevirtaa-

mia määrittävä päätekijä. Laajoja alueita käsittelevät tutkimukset voivat käyttää termiä ”tulvatasanko-

metsä” ja painottaa tulvien ja pohjaveden roolia (esim. Pautou, 1984). Valuma-alueiden yläosia tutkitta-

essa saatetaan keskittyä enemmän kasvillisuuden rooliin (esim. Swanson ym., 1982). 

Ilmasto, geomorfologia ja maankäyttö ovat laajalla skaalalla ihmisvaikutteisia niin sosiologiselta, kult-

tuuriselta kuin taloudelliselta kannalta tarkasteltuna. Rantavyöhyke ja sen kasvillisuus ovat sosioekolo-

gisia systeemejä, jotka noudattavat monimutkaisia kehityskaaria. Sekä biofysikaalisten (esim. virtaus-

dynamiikka) että ihmisperäisten (esim. laidunnus, istutus) syiden takia rantavyöhykkeet ovat useista 

maanpeitetyypeistä ja ekosysteemeistä koostuvia mosaiikkeja (esim. ruohomaat, metsät; Kuva 7 ja 8G, 



14 

 

H ja I). Tämä mosaiikki voi muodostaa maisemamittakaavassa käytävän (Malanson, 1993). Esimerkiksi 

kuivilla alueilla rantaekosysteemit voivat näkyä maisemassa vihreän kasvillisuuden kaistaleena, jolloin 

saatetaan käyttää termiä ”reunusmetsä”.   

 

Kuva 8. Esimerkkejä eri bioklimaattisten alueiden, fluviaalis-biogeomorfologisten tyyppien ja maankäyttöalueiden joki-

jaksoista (vrt. Kuvan 7 eri ilmastoalueiden meanderoiviin jokijaksoihin). A: trooppinen konteksti Amazoniassa (Brasilia), 

B: lauhkea konteksti Rhone-joen valuma-alueella (Ranska), C: boreaalinen konteksti Alaskassa (USA), D, E ja F: Välime-

ren maatalousvaltaisia alueita eri morfologisissa konteksteissa, D: eriytynyt jokijakso Duero-joen valuma-alueella (Es-

panja), E: palmikkojoki Duero-joen valuma-alueella (Espanja), F: meanderijoki Sacramento-joen valuma-alueella (USA), 

G, H ja I ovat lauhkean alueen meanderijokia, G: metsittynyt konteksti Rhone-joen valuma-alueella (Ranska), H: maata-

louskonteksti Seine-joen valuma-alueella (France), I: kaupunkiympäristö Seine-joen valuma-alueella (Ranska). Kuvat: 

Google Earth. 

4.2. KUVAUSTEN VAIHTELU 
Rantavyöhykkeen ja sen kasvillisuuden termistön vaihtelevuuteen vaikuttaa myös se, miten tutkijat ja 

hallinnon työntekijät käsittävät ja puhuvat niistä. Esimerkiksi englanninkielisen termin “riparian” käyttöön 

liittyy sekaannuksia, jotka pohjautuvat vanhojen sanojen merkityksiin. Riparian-sana esiintyi englannin-

kielessä vasta vuonna 1873, kun sitä ennen olivat ilmestyneet adjektiivit ”riparious” (1656), ”riparial” 

(1846) ja ”ripicolous” (1859) (The Oxford English Dictionary, www.oed.com). Adjektiivi ”riparian” tarkoit-

taa suorana suomennoksena rantaa, rantatörmää tai rantapengertä (englanniksi “of, relating to, or situ-

ated on, the banks of a river”), mutta alue, johon termillä viitataan, voi vaihdella niin, että rannan lisäksi 

se käsittää myös törmän rinteen tai rinteen yläosan, yltäen lähes koko joen tulvatasangon läpi.  

Termienkäytön vaihtelevuus voi olla liitoksissa esimerkiksi tutkimuksen tavoitteisiin, analysoituihin ran-

nan toimintoihin tai tutkijoiden tieteellisiin taustoihin. Rantavyöhyke on määritelty mm. seuraavin tavoin:  

• “joen reunan sekä orgaanisen ja mineraalimaannosten vaihettumisvyöhykkeen väliin jäävä alue” 

(pedologinen näkökulma, Ledesma ym., 2018) 

• “fluviaalisen maiseman osa, joka on tulvien vaikutuspiirissä ja joka koostuu aktiivisista fluviaali-

sista muodostumista kuten uomasta, hiekkasärkistä ja rantatörmistä sekä tulvatasangosta” (hyd-

romorfologinen näkökulma, Osterkamp 2008)  

http://www.oed.com/
http://www.oed.com/
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• “se alue missä kasvillisuus on kohonneiden vedenpintojen vaikutusalueella…ja missä maaperä 

imee kosteutta ja ylläpitää kasvillisuutta…joka tuottaa tulvatasangolle tai uomaan orgaanista ai-

nesta, tai se alue joka vaikuttaa tulvatasangon ja uoman fysikaaliseen kiertokulkuun varjostuksen 

kautta” (biologisempi näkökulma, Naiman ja Décamps 1997)  

 

5. RANTAVYÖHYKKEEN RAJAUS 

Rantavyöhykkeelle ominaisen vaiheittaisen rakenteen takia sen rajaukseen ei ole olemassa helppoa ja 

yleismaailmallista menetelmää (Clerici ym., 2013; de Sosa ym., 2017). Tämän ongelman ratkaisuun on 

kaksi ensisijaista vaihtoehtoa.  

Ensimmäisessä vaihtoehdossa päätetään tietty etäisyys, joka määrittää rantavyöhykkeen leveyden uo-

masta ylöspäin. Käytettävä etäisyys voidaan painottaa esimerkiksi joen koon mukaan. Etäisyysperus-

teisen rantavyöhykkeen etuna on sen yksinkertainen sovellettavuus esimerkiksi juridiikan osalta (esim. 

kasvillisuuden palauttamisen vastuutahon määritys). Tätä tapaa käytetäänkin monessa maassa, esi-

merkiksi Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Sloveniassa. Käytetyn etäisyyden tulisi perustua kirjallisuuteen 

ja taata vähintään yhden ekosysteemipalvelun toiminta (esim. uoman rantatörmien vakauden ylläpito tai 

typenpoisto). Kirjallisuuskatsauksessaan Castelle ym. (1994) totesivat vähintään 15 metrin puskuri-

vyöhykkeen olevan välttämätön kosteikkojen ja virtavesien suojelemiseksi useimmissa olosuhteissa. 

Koska tarpeellinen etäisyys riippuu tavoitelluista ekosysteemipalveluista (ks. de Sosa ym., 2017), tätä 

menetelmää soveltamalla voidaan päätyä käyttämään hyvinkin erilaisia etäisyyksiä. Castelle ym. (1994) 

toteavat katsauksessaan käytettyjen puskurivyöhykkeiden vaihdelleen kolmen ja kahdensadan metrin 

välillä. Koska etäisyysperusteisella puskurivyöhykkeellä on merkityksiä lain toteutumisen kannalta, se 

on monien asiayhteyksien ja poliittisten toimijoiden kompromissien tuote. Tästä syystä käytetyt etäisyy-

det eivät kuitenkaan perustu tutkittuun tietoon, vaan kompromissiratkaisuissa muotoutuneet suhteellisen 

kapeat purskurivyöhykkeet eivät sisällä kaikkia toimintoja. Etäisyyteen perustuva rantavyöhykkeen ra-

jaus ei myöskään huomioi paikallisia olosuhteita kuten fluviaalisten muodostumien kehittymistä tai pro-

sesseja, jotka ovat olennaisia rantaekosysteemien toiminnalle ja rantavyöhykkeen hallinnalle. Etäisyys-

perusteista puskurivyöhykettä voidaan pitää minimivaatimuksena, mutta kestävyysnäkökulmasta se on 

kaukana optimaalisesta ratkaisusta, koska se ei perustu rantavyöhykkeen sosioekologisiin toimintoihin.  

Vaihtoehtoisesti rantavyöhyke voidaan rajata perustuen rakenteellisiin tai toiminnallisiin lähtökohtiin tai 

näiden yhdistelmään (menetelmien vertailut, ks. de Sosa ym. (2017) ja Kuva 9). Nykyisin käytetyt 

formaalit rajausmenetelmät käyttävät joitain rakenteellisia muuttujia, kuten maanpeitettä ja topografisia 

piirteitä. Esimerkiksi Thomas ym. (1979) rajasivat rantavyöhykkeen tunnistamalla kasvillisuutta, joka 

vaatii vapaana virtaavaa tai sitoutumatonta vettä tai keskivertoa kosteampia olosuhteita. Lajikoostumuk-

sia voidaan käyttää rajauksessa niin kasvillisuuden (Hagan ym., 2006) kuin eläinten, kuten sammak-

koeläinten, osalta (Perkins ja Hunter, 2006). Eri eliöryhmien käyttö rantavyöhykkeen rajauksen perus-

teena voi kuitenkin johtaa erilaisiin lopputuloksiin: Hagan ym. (2006) eivät onnistuneet puu- ja pensas-

lajien perusteella havaitsemaan pienten latvapurojen rantavyöhykkeitä, mutta rantavyöhykkeen ruoho-

kasviyhteisöjen erityislaatuiset koostumukset poikkesivat ympäröivistä alueista. Tämän lisäksi heidän 

rantavyöhykkeensä oli kapeampi kuin sammakkoeläimiin rajauksensa perustaneilla Perkinsillä ja Hun-

terilla (2006). Tällaisia rakenteellisia menetelmiä on haasteellista soveltaa laajoille alueille.  
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Kuva 9. Erilevyisiin puskureihin perustuvia rantavyöhykkeiden rajauksia (Lähde: de Sosa ym., 2017). 

Laajoilla alueilla käytetään toisentyyppistä, topografisiin ominaisuuksiin perustuvaa rakenteellista näkö-

kulmaa. Esimerkiksi Ilhardt ym. (2000) ja Verry (2004) kehittivät topografisiin ominaisuuksiin ja laakson 

muotoon perustuvia menetelmiä. Tämäntyyppinen lähestymistapa on erityisen hyödyllinen laajojen 

maantieteellisten alueiden tarkasteluun, ja kartoitusprosessi paranee kokoajan kun kaukokartoitusme-

netelmät kehittyvät. Tämä kehitys on erityisen oleellista esimerkiksi pienten uomien kannalta. Topogra-

fisiin ominaisuuksiin perustuvat menetelmät eivät kuitenkaan aina toimi rajoitteetta; esimerkiksi hyvin 

pienten korkeusgradientin omaaville uomille lähestymistapa asettaa haasteita, sillä niillä ei välttämättä 

ole laakson pohjaa.  

Rakenteelliset lähestymistavat eivät välttämättä tehokkaasti pysty huomioimaan rantavyöhykkeen funk-

tionaalista eli toiminnallista ulottuvuutta. Dynaamisempien lähestymistapojen kehittäminen esimerkiksi 

hydraulisten kriteerien kautta voi tuoda apua tilanteeseen. Jos esimerkiksi oletetaan, että useimmat 

rannan siemenet vaativat tulvan siementen itämiseksi ja kehittymiseksi, rantavyöhyke voitaisiin rajata 

kohteena olevan elinvoimaisen rantalajipopulaation ajallisten vaatimusten kautta. Jos kohdelaji on yksi-

vuotinen tai monivuotinen ruohokasvi, se tarvitsee tulvan kahden–kolmen vuoden välein. Jos kohdelaji 

on puuvartinen, kuten paju, poppeli tai leppä, pidemmän elinkaaren takia se voi vaatia tulvan vain 10–

20 vuoden välein. Silloin rantavyöhykkeeksi määritettäisiin se alue, joka tulvii voimakkaasti 10–20 vuo-

den välein. Tällainen rajaus on suunnilleen vastaava kuin Gurnellin ym. (2016) ”Zone 4” (Kuva 5), joka 

välillä tulvii, mutta alueella ei ole varsinaista sedimentaatiodynamiikkaa. Tämäntyyppisessä 
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lähestymistavassa on kolme tärkeää rajoitetta. Ensinnäkin se vaatii tulvankorkeusmallin. Toiseksi me-

netelmä tuottaa erilaisia rantavyöhykkeen leveyksiä valitusta kohdelajista riippuen. Viimeisenä rajoit-

teena Gurnellin ym. (2016) menetelmässä on kuivimman vyöhykkeen mallintaminen, joka usein vaatii 

maastokäynneillä täsmentyvää lisätietoa. Kuivimmalla vyöhykkeellä tässä tapauksessa tarkoitetaan alu-

etta, jossa tulvimista ei tapahdu ollenkaan tai se on hyvin harvinaista, mutta maa-ainesten huokosvälit 

ovat pysyvästi kyllästyneet vedellä läpi vuoden.  

Viimeaikaset edistysaskeleet saatavilla olevien aineistojen ja tietojenkäsittelyn saralla mahdollistavat eri 

lähtökohtia yhdistelevien menetelmien käytön suurilla alueilla (de Sosa ym., 2017; Kuva 10). Esimerkiksi 

euroopanlaajuisella skaalalla kehitetty yhdistelmämenetelmä (EU Joint Research Centre) hyödyntää 

monenlaista tietoa, kuten digitaaliseen korkeusmalliin (DEM) perustuvan laakson muodosta kertovan 

indeksin ja tulvankorkeusmallin (silloin kun sellainen on saatavilla), ja määrittää tieteelliseen 

kirjallisuuteen perustuen suojavyöhykkeen minimileveydeksi 40 metriä (Clerici ym., 2011; Clerici ym., 

2013). Yhdistämällä tietynkokoinen puskurivyöhyke tulvatietoon (tai topografisiin muuttujiin, jotka 

ilmentävät tulvimista) voidaan huomioida sekä rantavyöhykkeen vaikutuksia virtavesisysteemiin että 

fluviaalisen dynamiikan vaikutuksia rantavyöhykkeeseen. Tällä menetelmällä saadaan yhtenäistä ja 

relevanttia tietoa esimerkiksi rantavyöhykkeitä koskeviin EU-direktiiveihin liittyen (esim. habitaatti-, 

nitraatti- ja vesipuitedirektiivit). EU:n maanseurantasysteemi Copernicuksen kautta on saatavilla kolme 

rantavyöhykkeisiin keskeisesti liittyvää aineistoa: Land Cover/Land Use, Delineation of Riparian Zones 

ja Green Linear Elements (https://land.copernicus.eu/local/riparian-zones ja Weissteiner ym., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://land.copernicus.eu/local/riparian-zones
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 A 

B 

Kuva 10. Esimerkkejä prosessikaavioista rantavyöhykkeen rajaamiseen sekä valuma-alueen mittakaavalla (A; de Sosa 

ym. 2017) että Euroopan-laajuisella mittakaavalla (B; Clerici ym. 2013). Jälkimmäisessä yhdistyvät ennalta määritetty 

leveys (”toiminnallinen puskuri”) ja hydrologinen (“LISFLOOD-tulvatasankoaineisto”, eli 50 vuoden välein toistuvien tul-

vien tulvatasankoalueet), topografinen (“ASTER GDEM Mosaic”) ja maanpeiteaineisto (“Corine Land Cover 2000”). 
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JOHTOPÄÄTÖKSET – SUOSITUKSET 

Virtavesiä reunustavien rantavyöhykkeiden kasvillisuus koostuu kasvillisuusyksiköiden muodostamasta 

mosaiikista. Kasvillisuusyksiköt voivat poiketa toisistaan esimerkiksi alkuperän osalta, mutta ne ovat 

kaikki toiminnallisesti kytköksissä virtavesisysteemin osasiin ja ympäröivään alueeseen. Rantavyöhyke 

on sekä ihmisperäisten että luonnollisten prosessien muovaama. Rantavyöhyke on lisäksi avoin sys-

teemi, sillä uoman prosessit vaikuttavat niitä reunustaviin alueisiin ja päinvastoin. Rantavyöhykkeen 

biologisten yhteisöjen rakenteet ja ekologiset toiminnot vaihtelevat tästä syystä sekä ajassa että pai-

kassa. Tämä vaihtelevuus johtuu pääasiassa bioklimaattisista, geomorfologisista ja maankäyttöön liitty-

vistä muuttujista, jotka vaihtelevat luonnollisten ja ihmisperäisten prosessien myötä. Vaihtelevuus vai-

kuttaa voimakkaasti tapoihin, joilla rantavyöhykkeiden kasvillisuutta tutkitaan. Koska vaihtelevuus on 

kontekstisidonnaista, se aiheuttaa epävarmuutta yleistysten ja tiedonsiirron kannalta.  

Tärkeimmät suositukset virtavesisysteemien rantavyöhykkeiden kasvillisuuden toimivammalle integroi-

miselle fluviaalisen maiseman käytössä ja hallinnassa ovat seuraavat:  

1. Virtavesien rantavyöhykkeet käsitetään sosioekologisina systeemeinä, joihin vaikuttavat 

ajallisesti monimutkaisia kiertokulkuja noudattavat luonnolliset ja ihmisperäiset prosessit. 

2. Rantavyöhykkeiden kasvillisuus nähdään avoimena systeeminä, joka (i) kytkeytyy uomaan, 

ympäröivään alueeseen, yläpuoliseen valuma-alueeseen, ilmakehään ja kasvualustaan ja 

(ii) on yhteydessä näihin komponentteihin kaksisuuntaisten ainevirtaamien kautta. 

3. Määritelmässä ja rajauksessa huomioidaan kaikki sosioekologisen systeemin toiminnot: yl-

läpitävät, tuottavat, säätelevät ja kulttuuriset ekosysteemipalvelut. 

4. Kehitetään esimerkkejä ja työkaluja, jotka tukevat virtavesien rantavyöhykkeiden rajauksen 

hyviä käytäntöjä.  

5. Selvennetään paikkakohtaista ja siirrettävää, sovelluskelpoista tietoa (esim. jonkin toimin-

non vaatima minimileveys rantavyöhykkeellä tai tietyn topografisen indeksin toimivuus ran-

tavyöhykkeen rajauksessa).  
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