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Katso, mitä pohjaeläimet 
kertovat vedenlaadusta.!

Vesiluteet
s. 5

TUTUSTU VIRTAVESIEN
pohjaeläimiin ja 

muihin selkärangattomiin

TUNNISTUSKORTIT

Pohjaeläinten laji- ja 
yksilömäärät kertovat 
vesistön tilasta.
!



Tutki 
tarkemmin!
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Lajintuntemuksen 
oppimisympäristö 
PINKKA 
/ Vesieliöiden lajintunnistus 
/ Pohjaeläimet

Lähteet:
Pinkka – Lajintuntemuksen oppimisympäristö, Helsingin yliopisto (2021). 
https://pinkka.helsinki.fi/pinkat/#/
Olsen, L-H., Sunesen J. & Pedersen B. V.  2005. Vesikirppu ja suden-
korento – Makean veden eläimiä. Suom. Iiris kalliola. WSOY. 231 s. 

Materiaali on tuotettu SEVIRA-hankkeessa 2021. 
Rahoittajina Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.

Vedessä elää monia hyönteisten toukkia, 
jotka aikuisena ovat rantojen tuttuja 
lentäjiä, kuten sudenkorennot ja hyttyset. 
Simpukat, kotilot ja äyriäiset taas 
viettävät koko elämänsä vedessä.

Pohjaeläimet ovat erityisen merkittävä osa 
virtavesien ekosysteemiä ja kalojen tärkeää 
ravintoa. Suurin ja monipuolisin pohjaeläin-
ryhmä on hyönteisten toukat.

Tämän korttisarjan avulla voit päästä tunnistuksen 
alkuun monien pohjaeläinten kohdalla. Voit 
tarkentaa tunnistusta Pinkka-oppimisympäristössä 
ja tutustua lajeihin ja niiden esiintymiseen sekä 
tallentaa havaintojasi LAJI.FI-sivustolla.

Suomen
lajitietokeskus
LAJI.FI
/ Tutustu lajeihin

Lajipiirrokset Jakke Haapanen (Elämän vesi -hanke)
Tekstit, siluettikuvat ja taitto Sanna Saari, ELY



SUDENKORENNOT
Odonata

Sudenkorennot viettävät pisimmän ajan elä-
mästään toukkana vedessä. Toukkavaihe voi 
kestää useita vuosia. Sekä toukat että aikuiset 
ovat petoja. Toukka saalistaa ampumalla ulos 
pyyntinaamarinsa, jonka päässä on liikutelta-
vat pihdit. Ryhmä jaetaan kahteen alalahkoon: 
hentosudenkorennot ja aitosudenkorennot.

Petoja, 
toukat elävät 

pohjalla

KÄRPÄSET ja SÄÄSKET
Diptera

Kärpäsillä ja sääskillä on vain yksi siipipari.
Niiden toukat ovat jalattomia ja 
monet elävät vesiympäristössä. 

Surviaissääsken toukkia voi olla kymmeniä 
tuhansia neliömetrillä. Ne ovatkin tärkeää 
ravintoa monille petohyönteisille ja pohjaka-
loille. Toukat käyttävät ravintonaan kuollutta 
eloperäistä ainesta ja planktonia. Osa yli 600 
lajista on petoja, loisia tai lehdenmiinaajia 
vesikasveilla.

Mäkärät kuuluvat sääskiin. 
Toukat kehittyvät aina virtave-
sissä. Ne ovat 4–12 mm pitkiä.

Hyttysetkin ovat sääskiä. Vain 
aikuiset naaraat imevät verta. 

Sankoin 
joukoin 

jalattomia 
toukkia

Kuvan purokorento on puhtaiden 
pikkujokien ja purojen laji.!

Tuntomerkki: Hentosudenko-
rentojen hennoilla toukilla on 
kolme lehtimäistä kidusta.

LAJI.FI Hyönteiset  / Kaksisiipiset / Kärpäset, Sääsket
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LAJI.FI Hyönteiset / Sudenkorennot

Suomessa sudenkorentoja uhkaavat 
vesistöjen rakentaminen, likaan-
tuminen ja rehevöityminen.
!Tuntomerkki: Aitosudenkoren- 

tojen toukat ovat tanakoita ja 
aikuisetkin kookkaita.

Surviaissääskitoukista 
monet lajit sietävät 
hyvin rehevöitymistä ja 
hapettomia oloja.

!

Likakärpäsen toukat voivat elää 
mitä likaantuneimmissa vesissä, 
jopa viemäreissä.
!

Tunnista: Hyttysen toukka 
hengittää pää 
alaspäin veden 
pintakalvolla



PÄIVÄNKORENNOT ja KOSKIKORENNOT
Ephemeroptera ja Plecoptera

VESIPERHOSET
Trichoptera

Vesiperhosen toukilla on pehmeä takaruumis, 
jonka suojaksi osa rakentaa mukana kuljetetta-
van toukkakopan. Osa toukista elää vapaana. 
Toukkien päätä ja jalkoja suojaa kitiini. 

Useimmat toukat käyttävät ravintonaan kas-
veja, levää tai kuollutta eloperäistä ainesta. 
Jotkin, etenkin virtavesissä esiintyvät lajit, 
rakentavat pyyntiverkon. Kivien tai vesikasvien 
pinnoilta voi löytää vesiperhosen hyytelömäi-
siä munaryhmiä. 

Toukkakoppa  
kuin 

makuupussi

Koskikorennot ovat herkkiä veden 
likaantumiselle ja ilmentävät 
hyvää vedenlaatua.!

LAJI.FI Hyönteiset / Vesihyönteiset /Päivän-, Koskikorennot
LAJI.FI Hyönteiset / Vesihyönteiset / Vesiperhoset

Tuntomerkki: Päivänkorennon 
toukilla on kolme ja koskikorentojen 
toukilla kaksi pitkää peräsukasta.
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Tuntomerkki: Toukka eli sirvikäs 
rakentaa takaruumiinsa suojaksi 
toukkakopan kasvinosista, hiekasta 
tai kotilonkuorista lajista tai 
suvusta riippuen.

Puhtaiden 
vesien 

korennot

Monet päivänkorentolajit ovat 
herkkiä saasteille ja 
happamoitumiselle.!

Pyyntiverkko

Päivänkorentolajien toukista suurin osa elää 
virtavesissä, jotkut kasveilla, toiset lajit kivien 
alla. Monet suosivat rantavyöhykettä, jossa on 
paljon vesikasvillisuutta. Toukat hengittävät 
lehtimäisillä kiduksilla ja syövät yleensä levää, 
kasveja tai detritusta. Aikuiset eivät syö. 

Kosikikorentojen toukat elävät kivien alla 
lähinnä viileissä ja puhtaissa virtavesissä. Niillä 
on vahvat kynnelliset jalat, joilla pitää kiinni 
ryömiessään pohjakivillä. Toukat ovat kasvin-
syöjiä tai petoja, monet eivät 
aikuisena syö lainkaan.



KOVAKUORIAISET
Coleoptera Pohjalla 

elää 
koppisten 

toukkia

VESILUTEET
Heteroptera: Hydrocorisae Selässä 

X
-kuvio

LAJI.FI Hyönteiset / N
ivelkärsäiset / Luteet

LAJI.FI Hyönteiset / Kovakuoriaiset

Kovakuoriaiset ovat saaneet nimensä kovista 
peitinsiivistään. Jotkut kuoriaisheimot ovat 
sopeutuneet elämään vedessä, kuten:

Hopeasepät pyörivät veden pinnalla usein 
parvina. Niiden takaruumiin kärjessä kantama 
ilma hohtelee hopeaisena. Sekä toukat että 
aikuiset ovat petoja, saalistavat pikkuäyriäisiä 
ja hyttysen toukkia.

Sukeltajat käyvät hakemassa pinnalta ilmaa 
peitinsiipiensä alle, ja sukeltavat taas leveiden, 
karvaisten uimajalkojensa avulla. Toukilla on 
kaksi perälisäkettä ja voimakkaat leuat. 
Purressaan sukeltaja ruiskuttaa 
saaliiseen myrkkyä, joka 
lamauttaa ja alkaa hajottaa sitä.

Tuntomerkki: 
Selän X-kuvion 
muodostavat ristissä 
lepäävät siivet.

Tunnista: Hoikat vesimittarit 
hypähtelevät veden pintakalvolla.
Punaiset pisteet ovat vesimittarilla 
loisivia vesipunkin toukkia.
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Vesiluteet elävät hitaasti virtaavissa vesissä, 
järvissä ja lammikoissa.

Pikkumalluaiset elävät pohjalla, malluaiset 
taas uivat maha ylöspäin ja saalistavat aivan 
vedenpinnan tuntumassa.

Vesiskorpioni on huono uimari ja hukkuu, ellei 
pääse pintaan hengittämään. Ryömii hidas-
virtaisten jokien ja järvien rannoilla. Lentää 
harvoin.

Vesimittarit ovat puolivesiluteita. 
Ne ovat petoja ja raadonsyöjiä ja 
syövät muita selkärangattomia 
imemällä ne kuiviin 
imukärsällään.

Tunnista: 
Vesiskorpioni on 
ohut kuin lehti. Se 
ryömii hengitysputki 
pintaa kohden.

Tunnista: Sukeltajan toukilla 
2 perälisäkettä ja vahvat leuat.

Tunnista: Hopeasepän toukka 
on pitkänomainen ja kapea. 
Takaruumiissa on rihmamaiset 
lisäkkeet. Ui ruumis aaltoillen.



Pohjalla 
elää 

monenlaisia 
matoja

ÄYRIÄISET: Katkat ja vesisiirat
Crustaceae

Vesisiirat ovat yleisiä lahoavien lehtien jou-
kossa ja kivien alla kaikenlaisissa vesistöissä. 
Ne syövät veteen varisseita lehtiä, lahoavia 
kasveja, leviä ja raatoja.

Katkat muistuttavat pieniä katkarapuja, sillä 
niiden ruumis on samaan tapaan sivuilta litis-
tynyt. Voimakkaassa virrassa ne etsivät suojaa 
kivien alta ja kasvillisuudesta. 

Viettävät 
koko

elämänsä 
vedessä

LAJI.FI M
adot / N

ivelm
adot / Juotikkaat

LAJI.FI Äyriäiset / M
akroäyriäiset / Katkat, vesisiirat...

NIVELMADOT: Juotikkaat ja harvasukamadot
Annelida: Hirudinea ja Oligochaeta

2 cmTuntomerkit: 
Katka sivuilta 
litistynyt,
siira päältä 
litistynyt.
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Kuvan purokatka 
on monien 
kalojen ja muiden 
petojen tärkein 
saalistuskohde.

Kuvan vesisiira sietää voimakkaasti 
likaantuneita vesiä.!

Juotikkaat ovat petoja, jotka nielevät saaliin-
sa kokonaan, imevät sen tyhjiin tai asettuvat 
loisina isäntäeläimiin. Kuvan hevosjuotikas 
on yleinen järvien rannoilla kivien alla, sekä 
vedenpinnan tuntumassa ojissa ja lammissa.

Osalla 130 harvasukasmatolajista on veres-
sään hemoglobiinia, jonka turvin ne voivat 
elää hyvin vähähappisissa vesissä mm. syvien 
järvien pohjalla tai rehevöityneissä vesissä.

Lattanat ovat värysmatoihin kuuluvia 
petoeläimiä. Ne ryömivät kivillä limavanoja 
pitkin kuin etanat ja saalistavat limansa avulla.

VÄRYSMADOT
Turbellaria

1,5–2 cm

Suurempi imukuppi 
takapäässä, 
pienempi etupäässä.

Kaloille lattanan lima 
on kuin myrkkyä!

LAJI.FI M
adot / Värysm

adot



NILVIÄISET: Kotilot
Mollusca: Gastropoda

Limakotilot ja kiekkokotilot ovat makean-
veden keuhkokotiloita, ne sietävät myös 
murtovettä. Kotiloilla on vahva jalka, jota 
supistamalla ne liikkuvat. 

Limakotilot voivat käydä pinnalla 
hengittämässä ja säilöä ilmaa 
kuorensa alle. Hapekkaassa vedessä 
hengitys tapahtuu ihon läpi. 
Ne syövät niin leviä kuin kuolleita 
eläimiäkin.

Kiekkokotiloiden kuoren kierteet ovat 
spiraalimaisesti samassa tasossa. 
Yleisilme muistuttaa kiekkoa. 
Ne viihtyvät suojaisilla paikoilla 
vesirajassa ja käyttävät 
ravinnokseen vesikasveja.

Raastavat 
raastinkielellä

ravintoa

NILVIÄISET: Simpukat
Mollusca: Bivalvia Suodattavat 

vedestä 
ravintonsa

LAJI.FI N
ilviäiset / Vesikotilot

LAJI.FI N
ilviäiset / Sim

pukat
Kotilot ja simpukat eivät elä 
happamoituneissa vesissä, sillä 
kalkinpuute estää kestävän 
kuoren rakentamisen.

!
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Simpukat ovat erittäin herkkiä 
veden likaantumiselle ja 
happamoitumiselle.
!

Simpukkaa suojaa kaksi saranallista kalkkikuor-
ta. Simpukka elää puoliksi pehmeään pohjaan 
uponneena, ja liikkuu ainoalla jalallaan. Se 
suodattaa vedestä ravintonsa: leviä, bakteerei-
ta ja muita pieniä eloperäisiä hiukkasia. 

Järvisimpukat ja jokisimpukat luetaan suur-
simpukoihin. Niiden toukat ovat kalojen loisia. 
Kalojen kiduksissa toukat kehittyvät pieniksi 
simpukoiksi, jotka pudottautuvat joen poh-
jaan. Kalojen matkassa simpukat pääsevät 
levittäytymään joessa myös ylävirtaan.

Elävä simpukka sulkee 
puolustautuessaan kuo-
rensa tiukasti lihaksillaan. 
Kuvassa kuolleen 
järvisimpukan kuori.

Limakotilon kuoren muoto 
vaihtelee paljon jopa lajin sisällä, 
kuoren pituus on 10–30 mm.

Kuvan valkokehäkotilo on 
yleinen rehevissä lammissa, 
järvissä ja joissa.

Kotiloilla on 
tuntosarvet 
ja silmät.

Kuvan hernesimpukka 
on poikkeus, se sietää 
happamiakin olo-
suhteita. Kuori on 
ohut, 2–6 mm pitkä.

!


