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Arvokkaita pohjaveden purkupaikkoja
Lähteen äärellä voi muistella vanhan kansan uskomuksia ja
lähteisiin liittyvää taianomaisuutta. Lähteet ovat vaalittavaa
kulttuuriperintöämme. Ne ovat olleet kohtaamispaikkoja ja
taloja on rakennettu lähteiden läheisyyteen, sillä niistä on
saatu juomavettä ja niissä on voitu säilyttää maitoa. Lähdeveden on myös uskottu olevan erityisen terveellistä.
Lähteet ovat pieniä silmäkemäisiä paikkoja, joissa pohjavesi
purkautuu maanpinnalle. Purolähteet purkautuvat suoraan
puroina ja allikkolähteet muodostavat purkautumispaikkaan
lähdealtaan. Hetteikkölähteillä pohjavesi purkautuu maanpinnan läpi muodostaen tihkupintoja ilman avovesiallasta.
Lähteikköihin luetaan sekä yksittäiset lähteet, että useiden
lähteiden muodostamat yhdistelmät, sekä niitä ympäröivä
selvästi pohjavesivaikutteinen kasvillisuus.
Lähteikköjä esiintyy sekä suolla että kivennäismaalla ja ne
ovat yleisimpiä siellä, missä korkeuserot ovat suuret. Niitä
esiintyy eniten Pohjois-Suomessa, Kainuussa ja PohjoisKarjalassa tunturi- ja vaaramaastossa. Etelämpänä lähteikköjä on runsaimmin harju- ja reunamoreenialueilla.
Lähteikköjä luonnehtii jatkuva pohjaveden virtaus. Vesi on
läpi vuoden kylmää, hapekasta ja mineraalipitoista. Lämpöja kosteusolojen vakaus ja jatkuva ravinteiden saatavuus
luovat suotuisat olosuhteet omaleimaiselle ja vaateliaille
putkilokasvi-, sammal- ja selkärangatonlajistolle. Lähteiköt
ovatkin tyypillisesti ympäristöään rehevämpiä ja monimuo-

toisempia elinympäristöjä. Lähteikköjen selkärangattomista
lajeista on saatu uutta tietoa aivan viime vuosina. Tyypillistä
lähdelajistoa ovat muun muassa erilaiset kaksisiipiset, kuten
vaaksiaiset.

Muuttuneita, mutta myös palautuvia
Suomessa on saattanut olla jopa satoja tuhansia lähteikköjä,
joista suuri osa on muuttunut tai tuhoutunut ihmistoiminnan
seurauksena. Metsien hakkuut, metsien ja soiden ojitukset,
pohjavedenotto, purojen perkaukset, maa-aineisten otto,
maantiesuolaus ja rakentaminen ovat usein muuttaneet lähteikköjen vesitaloutta, veden laatua tai valo- ja lämpöilmastoa. Myös kauempana tehty maankäyttö voi heijastua pohjaveden määrään ja laatuun. Lähdelajisto voi joskus myös
sopeutua muuttuneisiin olosuhteisiin. Lähteikön luonnonsuojelullinen arvo voi myös ajan kanssa palautua, mikäli
siihen annetaan mahdollisuus.
Lähteikköjen turvaaminen tulee ottaa huomioon maankäyttöä suunniteltaessa. Lähteikköjen turvaamista edellyttää
myös lainsäädäntö. Vesilaki kieltää luonnontilaisten lähteiden luonnontilan muuttamisen. Luonnontilaisten tai sen
kaltaisten lähteiden välittömät lähiympäristöt ovat metsälain
erityisen tärkeitä elinympäristöjä, joiden turvaaminen tulee
ottaa huomioon metsätaloustoimien yhteydessä. Pienvesien
lähimetsät ovat elinympäristöjä, joita voidaan EteläSuomessa suojella ja hoitaa METSO-ohjelman puitteissa.
Lisätietoa sivulta www.metsonpolku.fi.

