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UHANALAISTEN 30 päivänä syyskuuta 1985
ELÄINTEN JA KASVIEN
SUOJELUTOIMIKUNTA

Ympäristöministeriölle

Maa- ja metsätalousministeriö asetti maaliskuun 17 päivänä 1983 toimikunnan, jonka tehtävänä oli
1) selvittää Suomen ja sen eri osa-alueiden uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit;
2) pyrkiä selvittämään uhanalaisten lajien vähentymiseen vaikuttavat tekijät;
3) tehdä ehdotukset uhanalaisten lajien suojelun ja hoidon tavoitteiksi ja
4) suunnitella uhanalaisten lajien seurantajärjestelmä.

Toimikunnan puheenjohtajaksi maa- ja metsätalousministeriö kutsui suunnittelija Pertti Rassin ja
jäseniksi ylitarkastaja Harri Dahlströmin, toimistopäällikkö Matti Helmisen, suunnittelija Esko
Jaakkolan, professori Olli Järvisen, ympäristönsuojelun tarkastaja Eero Kaakisen, museonhoitaja
Lauri Kolin, museonhoitaja Pekka T. Lehtisen, dosentti Kauri Mikkolan, apulaistoiminnanjohtaja Esa
Niemelän, amanuenssi Pertti Saurolan, toimistopäällikkö Ilkka Stnin, dosentti Torsten Stjernbergin,
vt. professori Heikki Toivosen, museonhoitaja Pertti Uotilan, amanuenssi Ilmari Valovirran sekä
toimittaja Seppo Vuokon.

Toimikunta otti nimekseen uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunta. Sivutoimisiksi
sihteereikseen toimikunta valitsi Luk Aulikki Alasen, fL Markku Vickholmin ja fT Rauno Väisäsen
sekä 1.8.1984 alkaen FK Eija Kemppaisen. Toimikunnan neljäntenä sihteerinä oli 15.5.—3 1.7.1984 FK
Liisa Seppänen. Toimikunta siirtyi hallinnollisesti 1.10.1983 perustetun ympäristöministeriön
alaisuuteen.

Toimikunta asetti keskuudestaan kolme j aostoa: kasvij aosto, selkärankaisj aosto ja selkärangattömien
eläinten jaosto, joiden kaikkien puheenjohtajana toimi toimikunnan puheenjohtaja Rassi.
Kasvijaostossa ovat olleet jäsenet Kaakinen, Uotila, Toivonen ja Vuokko sekä sihteereinä Alanen,
Kemppainen ja Seppänen. Selkärankaisjaostossa ovat olleet jäsenet Dahlström, Helminen, Jaakkola,
Järvinen, Koli, Niemelä, Saurola, Stn ja Stjernberg sekä sihteerinä Vickholm. Selkärangattomien
eläinten jaostossa ovat olleet jäsenet Koli, Lehtinen, Mikkola ja Valovirta sekä sihteerinä Väisänen.

Toimikunnan tuli suorittaa tehtävänsä 31.12.1984 mennessä. Tätä määräaikaa pidennettiin 30.9.1985
asti.

Toimikunnalla on ollut 56 kokousta ja se on kuullut seuraavia asiantuntijoita: Ahvenanmaan jakt
och naturvårdskonsulent Jens Harberg, Nåtön biologisen aseman amanuenssi Eeva Hggström,
Ruotsin maatalousyliopiston dosentti Torleif Ingelög, ympäristöministeriön nuorempi hallitussihteeri
Hannu Karjalainen, Ahvenanmaan miljövårdsintendent Håkan Kulves, maa- ja metsätalousministeriön
ylitarkastaja Sampsa Sivonen, oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, Ahvenanmaan
maakuntahallituksen jäsen Lasse Wiklöf, ympäristöministeriön/Helsingin yliopiston
sovellutussuunnittelij a Juha Vuorimies.

Jaostot ovat pitäneet yhteensä 119 kokousta. Lisäksi jaostojen työtä ovat auttaneet kokouksiin
osallistumalla, kirjeitse tai muutoin kaikkiaan 255 asiantuntijaa, jotka luetellaan erillisissä liiteosissa.
Pysyväisluonteisia asiantuntijoita ovat olleet kasvijaostossa museonhoitaja Tauno Ulvinen ja
selkärangattomien eläinten jaostossa dosentti Antti Pekkarinen.

Toimikunta osallistui Hangossa Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla 17.—19. 12.1985 pidettyyn
suomalais-neuvostoliittolaiseen symposioon, jonka aiheina olivat “Suomen ja SNTL:n välillä vaeltavien
eläinten suojelu” sekä “Suomelle ja SNTL:lle yhteisten harvinaisten eläinlajien suojelu mm.
suojelualueilla”.

Toimikunta teki matkan Ahvenanmaalle tutustuakseen maakunnan uhanalaisten lajien suojelun ja
alueiden hoidon ongelmiin sekä suojelun edistämismahdollisuuksiin. Toimikunnan mietinnössä
Ahvenanmaan maakunta on lajien levinneisyyttä ja uhanalaisuutta tarkasteltaessa otettu mukaan
samalla tavalla kuin maan muutkin osat. Maakunnan hallinnollisen erityisaseman vuoksi toimikunnan
toimenpide-ehdotukset eivät kuitenkaan koske Ahvenanmaata.

Toimikunnan kasvijaosto on Ruotsiin tekemällään matkalla kuullut sikäläisiä asiantuntijoita sekä
tutustunut Ruotsin uhanalaisten kasvien kartoituksen ja lajirekisterin nykytilaan sekä uhanalaisten



lajien suojeluun ja niiden elinpaikkojen hoitoon. Kaikki jaostot ovat tehneet lisäksi
maastotarkastuksia eri puolille Suomea ja kuulleet samalla paikallisia asiantuntijoita.

Toimikunta on jättänyt ympäristöministerille ehdotuksen luonnonsuojelulain rangaistuspykälien
kiireellisestä muuttamisesta sekä antanut ympäristöministeriölle lausunnon Kuusamon Kitkanniemen
suojeluarvosta.

Saatuaan työnsä valmiiksi toimikunta jättää kunnioittavasti mietintönsä ympäristöministeriölle.

Mietintö on kolmiosainen: yleinen osa sekä kaksi liiteosaa, Suomen uhanalaiset eläimet ja Suomen
uhanalaiset kasvit.

Mietintöön liittyy jäsen Niemelän eriävä mielipide.
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Harri Dahlström Esa Niemelä
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1 Johdanto

Uhanalaisten eli häviämisvaarassa olevien lajien
suojelu on olennainen osa luonnonsuojelua. Se sisäl
tyy kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN),
YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja Maailman
Luonnon Säätiön (WWF) yhteisesti valmisteleman
Maailman luonnonsuojelustrategian pääperiaattee
seen perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttämises
tä.

Jokaisen eliölajin ikä on luonnossa rajallinen. Vuo
similjoonien kuluessa laji joko kuolee muuttuneissa
oloissa sukupuuttoon tai kehittyy yhdeksi tai useam
maksi uudeksi lajiksi. On arvioitu, että maapallolla
on kuollut luontaisesti sukupuuttoon keskimäärin
yksi laji vuodessa. Nykyään ihminen muuttaa kui
tenkin luontoa niin nopeasti, että lajeja häviää
monin verroin enemmän kuin uusia syntyy.

Ensimmäiset yksityiskohtaisesti tunnetut ihmisen ai
heuttamat lajien häviämiset tapahtuivat 1500-luvul-
la. Sen jälkeen tuhoutumisnopeus on kiihtynyt, ja
sadoista sukupuuttoon hävitetyistä lajeista yli puolet
on menetetty 1900-luvulla. Maapallolta katoaa ny
kyisin arvioiden mukaan keskimäärin jo yksi eliölaji

päivässä. Monet lajit häviävät ennen kuin niiden
olemassaolo, biologinen merkitys tai taloudelliset
käyttömahdollisuudet on edes tutkittu.

Tällä hetkellä tiedossa olevien eliölajien määrä on
alle kaksi miljoonaa, mutta läheskään kaikkia lajeja
ei vielä tunneta. Maapallon koko eliöstöön arvioi
daan kuuluvan kaikkiaan yli viisi miljoonaa lajia.
Suurimmat ryhmät (esim. hyönteiset), joihin myös
pääosa uhanalaisista lajeista kuuluu, ovat huonoim
min tunnettuja. Hyvin tunnettujen eliöryhmien la
jeista arvioidaan tällä hetkellä olevan koko maail
massa uhanalaisina noin 1 000 lintua ja nisäkästä
sekä noin 25 000 putkilokasvia. Vuosituhannen lop
puun mennessä arvioidaan satojen tuhansien eliö
lajien kuolevan sukupuuttoon maapallolla, erityises
ti tropiikissa.

Lajien häviäminen on osa laajempaa biologisten
järjestelmien häiriytymistä. Luonnon köyhtyessä sen
toiminta-, kesto- ja tuottokyky heikkenevät ja myös
ihmisen elinmahdollisuudet kaventuvat. Uhanalais
ten lajien suojelu liittyy siten kiinteästi elinympäris
töjen suojeluun.
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2 Suojelun perusteet ja tavoitteet

2.1 Uhanalaisuuden käsite
Vaikka uhanalaisten lajien suojelu on luonnonsuoje
lun keskeisiä tehtäviä, uhanalaisuuden käsitteen si
sältöä on pohdittu Suomessa vähän. Yleisen, yhtei
sesti hyväksytyn määritelmän puuttuessa käsitettä
on käytetty monessa merkityksessä. Uhanalaisuus
on esimerkiksi samaistettu harvinaisuuteen tai vähä
lukuisuuteen. Lajin taantumisen on myös herkästi
tulkittu merkitsevän uhanalaisuutta. Usein on myös
sekoitettu käsitteet uhanalainen ja rauhoitettu laji.
Kaikki rauhoitetut lajit eivät ole uhanalaisia. Toi
saalta lajin rauhoittaminen on usein välttämätöntä
sen suojelemiseksi; lajirauhoituksen merkitys suoje
lukeinona vaihtelee kuitenkin huomattavasti.

Kokonaiset eliöyhteisöt voivat olla ihmisen toimin
nan vuoksi uhanalaisia. Toimikunta on tarkastellut
kuitenkin vain yksittäisten lajien, joskus myös lajien
sisäisten yksiköiden, uhanalaisuutta. Tässä mietin
nössä lajin uhanalaisuus tarkoittaa sitä, että laji on
häviämässä maastamme ihmisen toiminnan seurauk
sena. Uhanalaisuuden arviointi on lajin levinneisyy
den, yleisyyden ja runsauden muutosten ennakoi
mista käytössä olevien tietojen perusteella.

Uhanalaisuuden ymmärtäminen häviämistodennä
köisyydeksi on yksiselitteistä tarkasteltaessa lajin
asemaa koko sen levinneisyysalueella. Arvioitaessa
uhanalaisuutta Suomen valtion alueella joudutaan
käyttämään lisäkriteerejä, jotka koskevat mm. lajin
esiintymishistoriaa, perinnöllistä erilaistumista tai
asemaa maamme ulkopuolella.

Useimpien uhanalaisten lajien häviämisen tai vähe
nemisen tiedetään olevan seurausta ihmistoiminnas
ta, ainakin välillisesti. Ihmisestä riippumattomien
tekijöiden osuutta lajin vähenemiseen on yleensä
jokseenkin mahdotonta arvioida. Kokonaisuudes
saan tällaisten tekijöiden merkitys lajien vähenemi
sen syynä on nykyään joka tapauksessa niin pieni,
ettei niitä juuri tarvitse ottaa huomioon uhanalai
suustarkastelussa.

Käsitteet uhanalaisuus ja harvinaisuus on tärkeää
pitää erillään. Uhanalaisuutta ei ole ilman ihmistoi
mintaa. Harvinaisuus on sen sijaan usein luonnon
oma ilmiö, eikä se aina kuvaa suojelun tarvetta.
Harvinaisista lajeista vain osa on uhanalaisia ja
suojelua vaativia.

2.2 Suojelun perusteet
Lajien säilyttämistä puoltavat useat tekijät, kuten
biologisten järjestelmien toiminnan turvaaminen,
luonnon taloudellinen hyväksikäyttö, tutkimuksen
tarpeet sekä eettiset ja esteettiset näkökohdat.

2.2.1 Yleiset perusteet

Biologiset järjestelmät. Ihmisen elämä maapallolla
perustuu ekosysteemien tuotantoon. Ihmisen toimet
vaikuttavat luonnon tuotantokykyyn monin sellaisin
tavoin, jotka ovat ihmiskunnan hyvinvoinnin kan
nalta haitallisia (esim. ryöstökalastus, hapan laskeu
ma, eroosio). Elollisen luonnon järjestelmien toi
minta vaikuttaa myös laajalti ilman, veden ja maa
perän ominaisuuksiin.

Nykyisen ekologisen tietämyksen valossa ei ole pe
rusteltua uskoa, että yksittäisten uhanalaisten lajien
häviäminen yleensä johtaisi laajalle ulottuviin, ka
tastrofaalisiin ketjureaktioihin. Hyvin monien lajien
häviämisen pitkäaikaisvaikutuksia ei sen sijaan tun
neta. Uhanalaisten lajien määrät eri ympäristöissä ja
eri alueilla ilmentävät kuitenkin sitä, miten voimak
kaasti ihminen on vaikuttanut elämää ylläpitävien
järjestelmien toimintaan.

Huomattavien laj istomuutosten vuoksi luonnon
elintärkeiden järjestelmien toiminta voi häiriintyä,
joskus jopa palautumattomasti. Monet uhanalaiset
lajit ovat pitkälle erikoistuneita, usein tietyistä toi
sista lajeista riippuvaisia. Ravintoketjussa yhden
lajin häviäminen voi aiheuttaa useiden siihen eri
koistuneiden petojen, loisien ym. eliöiden muuttu
misen uhanalaisiksi. Toisaalta petojen ja loisten
häviäminen voi aiheuttaa eläinyhteisöissä lajiston ja
yksilömäärien muutoksia.

Maapallon eliöyhteisöjen toiminnan turvaaminen
edellyttää, että säilytämme mahdollisimman suuren
osan luonnon perintöaineksesta eli geenivarannosta.
Perinnöllinen muuntelu mahdollistaa lajien säilymi
sen, kehittymisen ja sopeutumisen muuttuvissa
oloissa. Tuleva kehitys tapahtuu nykyisin olemassa
olevan lajiston pohjalta. Jokainen laji on ainutker
tainen ja kun se on kerran hävitetty, sitä ei saada
enää takaisin.

Taloudellinen merkitys. Tärkeimpiä eläinten ja kas
vien hyötykäytön muotoja ovat maatalous (ja sitä
kehitettäessä mm. viljelykasvi- ja kotieläinjalostus
sekä tuholaisten biologinen torjunta), metsätalous
(mm. metsänj alostus ja metsitysohjelmat), metsästys
ja kalastus sekä lukuisat teollisuuden alat (esim.
lääketuotanto). Hyötyeläinten ja -kasvien luonnon
kannat sekä niiden lähilajit ovat erityisen arvokkaita
jalostuksen ja tulevan käytön kannalta.

Monilla uhanalaisillakin lajeilla on taloudellista
merkitystä. Tutkimuksissa voidaan lisäksi löytää
yhä uusia hyötylajeja. Lajiston vähentyminen ka
ventaa luonnon taloudellisen hyväksikäytön mah
dollisuuksia. Etenkin tropiikissa katoaa jatkuvasti
lukemattomia eliölajeja, joista monet saattaisivat
olla ihmiselle tärkeitä. Maailman terveysjärjestö



WHO on rekisteröinyt esimerkiksi yksinomaan Afri
kasta n. 10 000 potentiaalista lääkekasvia. Maapal
lon mittakaavassa uhanalaisiksi arvioiduista, hyvin
tunnetuista putkilokasvilajeista yli sadalla on huo
mattavaa taloudellista merkitystä. Tällaisia ovat
mm. useat lääkekasvit, kuten ginseng tai viljelykas
vien lähilajit kuten villit maissilajit taikka koriste
kasvit, kuten luonnonvarainen paavalinkukka.

Tutkimus ja opetus. Uhanalaisilla lajeilla on suuri
merkitys tutkimuksessa ja opetuksessa. Esimerkiksi
käsitykset lajien sukulaisuussuhteista saadaan selvi
tetyksi sitä paremmin mitä useampia lajeja tutki
taan. Usein hyvin harvinaiset lajit ovat tällöin tär
keitä, suorastaan avainlajeja mm. evoluutiotutki
muksessa.

Suuri osa kaikista eliölajeista on harvinaisia. Sen
vuoksi harvinaisten uhanalaisten eliöiden tutkimus
antaa yleistettävää ja vertailukelpoista tietoa. Toi
saalta uhanalaisten lajien biologiaan, etenkin lisään
tymiseen ja elämänkiertoon, liittyy usein monia
erityisongelmia, jotka eivät tule esiin muiden lajien
tutkimuksissa.

Lajin häviäminen on aina menetys tieteelle. Erityistä
tutkimus- ja suojelumerkitystä on pitkälle erilaistu
neilla eliöillä, etenkin kotoperäisillä lajeilla tai ryh
mänsä ainoilla jäsenillä. Maailman luonnonsuoje
lustrategian mukaisesti laji on suojelun kannalta sitä
arvokkaampi, mitä erillisempi se on. Näin heimonsa
tai sukunsa ainoat lajit ovat suojelun kannalta
merkittävämpiä kuin monilajisten sukujen uhanalai
set lajit.

Monien lajien väheneminen ilmentää ympäristön
liaitallisia muutoksia ennen kuin ihminen niitä muu
ten havaitsee. Esimerkiksi ilman saasteille herkät,
puilla kasvavat jäkälät ovat hävinneet suuresta osas
ta läntistä Eurooppaa. Tällaisten ilmentäjälajien
tunteminen ja niiden taantumisen syiden oikea tul
kinta on ympäristönsuojelun kannalta hyvin tär
keää.

Eettiset ja esteettiset perusteet. Monien mielestä
eettiset ja esteettiset näkökohdat ovat tärkein uhan
alaisten lajien suojelun peruste. Nämä riippuvat
ihmisten henkilökohtaisesta kokemuksesta ja arvos
tuksesta.

Eettiseltä kannalta voidaan katsoa jokaisella eläväl
lä olennolla olevan oikeus elää. Elämä kaikissa
muodoissaan on pitkän kehityksen tulos, jota tulee
suojella. Uhanalaisten lajien suojelussa kaikki lajit
ovat periaatteessa samanarvoisia. Siten esimerkiksi
lajin vähäpätöisyys, taloudellinen merkityksettö
myys tai mahdollinen vahingollisuuskaan eivät pois
ta lajin suojelutarvetta.

Uhanalaisten lajien suojelun eettisenä perusteena
voidaan pitää myös ihmisen tietoisuutta ja siitä
aiheutuvaa vastuuta oman toimintansa vaikutuksis
ta. Eettisenä tavoitteena on pyrkiä jättämään tule
ville polville mahdollisimman rikas luonto ja moni-
naiset valinnan mahdollisuudet.

Luonnoneliöiden suojelun merkitystä voidaan verra
ta kulttuurihistoriallisten muistomerkkien vaalimi
seen. Eliölajit ovat esteettisyytensä vuoksi samalla
tavoin korvaamattoman arvokkaita kuin esimerkiksi
arvostetut taideaarteemme.

2.2.2 Kansalliset näkökohdat

Edellä esitetyt yleiset suojelun perusteet ovat sovel
lettavissa myös Suomen uhanalaisten lajien suoje
luun. Vaikka lajin häviäminen maastamme merkit
see vain harvoin koko lajin sukupuuttoon kuolemis
ta, voidaan sitä kuitenkin pitää tappiona maallem
me. Joka tapauksessa lajin elinalue supistuu. Suo
men tulisi pitää velvollisuutenaan suojella eliölajis
toaan. Lajien häviäminen osoittaa valtion huonoa
kykyä huolehtia luonnonvaroistaan ja ympäristös
tään.

Biologiset perusteet. Suomen eliölajiston erityispiir
teet johtuvat sekä eläimistömme ja kasvistomme
historiasta että eliömaantieteellisestä asemastamme.
Suomi sijaitsee pääosaksi pohjoisella havumetsävyö
hykkeellä sekä sen ja keskieurooppalaisen lehtimet
sävyöhykkeen vaihettumisalueella. Lajit ovat tulleet
maahamme jääkauden loppuvaiheissa tai sen jäl
keen. Lajistomme lyhyen, n. 10 000-vuotisen histo
rian vuoksi meillä on niukasti kotoperäisiä tai maa
pallon mittakaavassa uhanalaisia eläimiä tai kasve
ja.

Muutamat meikäläiset kasvit ja eläimet ovat kan
sainvälisestikin merkittäviä, koska suuri osa tai
kaikki niiden tunnetuista esiintymistä ovat maas
samme. Tällaisia ovat mm. saimaannorppa, upos
sarpio, hentonäkinruoho sekä Perämeren kotoperäi
set kasvit perämerenmaruna ja perämerensilmäruo
ho. Näiden eläinten ja kasvien suojelusta Suomella
on kansainvälinen vastuu.

Suomi on varsin monien eliölajien levinneisyyden
reuna-alueella. Täällä on yhtenäisen alueen ulko
puolella yksittäisiä, erillisiä jäänne-esiintymiä, joilla
on historiansa ja mahdollisen perinnöllisen omalei
maisuutensa vuoksi myös kansainvälistä erityisar
voa. Esimerkkejä tällaisista uhanalaisista lajeista
ovat tuoksualvejuuri, kuusamonsarake, taarna, leh
tokattara ja kellokanerva.

Suomalaisten kasvi- ja eläinlajien kantoja voidaan
myös käyttää palautettaessa lajeja alueille, joista ne
ovat jo hävinneet. Esimerkiksi muuttohaukkoja,
huuhkajia ja saukkoja on siirretty Suomesta muihin
Pohjoismaihin.

Suomessa on eräitä kansainvälisestikin ainutlaatui
sia ympäristötyyppejä, joissa elää myös monia
uhanalaisia lajeja. Tällaisia ovat erilaiset Itämeren
murtovesiympäristöt, laaja saaristoalue sekä maan
kohoamisrannikko. Myös Suomen sisävedet ja suo
luonto ovat laajuudessaan ja monimuotoisuudes
saan ainutlaatuisia.

Taloudellinen merkitys. Välittömän taloudellisen
hyödyn perusteella suojelua tarvitsevat monet luon
nonkasvien ja eläinten, mm. metsäpuiden ja lohen



perinnölliset muodot sekä viljelykasvien luonnonva
raiset sukulaislajit. Vanhoihin hyötylajeihin on tu
hansien vuosien kuluessa kehittynyt paikallisina so
peutumina perinnöllistä omaleimaisuutta. Sen säilyt
täminen turvaa lajin paremman kestävyyden ja me
nestyvyyden. Lajin sisäisen muuntelun sekä suku
laislajien säilyttäminen mahdollistaa jalostustyön.

Lajistomme kansainvälinen kiinnostavuus tuo Suo
meen ulkomaisia luontomatkailijoita. Vapaa-ajan
lisääntyessä myös suomalaisten kiinnostus omaa al
kuperäistä luontoamme ja harvinaisia lajejamme
kohtaan on kasvamassa. Monet harrastuksista, ku
ten lintujen tarkkailu tai perhosten ja kasvien keräi
ly sekä valokuvaus kohdistuvat suoraan eläin- ja
kasvilajeihin. Etenkin harvinaisilla lajeilla on har
rastajille suuri elämyksellinen arvo. Lajiston säilyt
tämisellä on kasvavan luontoharrastuksen vuoksi
yhä suurempi taloudellinenkin merkitys.

Tutkimus. Kotimaisten lajien tutkimusta tehosta
malla on mahdollista kehittää tulevaisuudessa mo
nia uusia eläin- ja kasvilajiemme hyväksikäytön
muotoja. Esimerkiksi biotekniikan ja biologisen tor
junnan kannalta ei maamme luonnoneliöiden omi
naisuuksia vielä ole paljonkaan tutkittu, saati hyö
dynnetty.

Monipuolisen biologisen tutkimuksen mahdollisuu
det voidaan maassamme turvata suojelemalla lajis
toamme. Harvinaisten ja uhanalaisten lajien tutki
muksella voidaan meidän erityisoloissamme selvittää
monia alueellisesti tärkeitä tieteellisiä ongelmia, ku
ten lajien leviämishistoriaa ja -ekologiaa. Suomella
on hyvät edellytykset auttaa kansainvälistäkin uhan
alaisten lajien suojelua omalla tutkimuspanoksel
laan.

Kulttuuri. Alkuperäisellä luonnolla on aina ollut
suuri vaikutus myös taiteisiin ja luovuuteen yleensä.
Monet tunnetuimmat taiteilijamme ovat kuvanneet
töissään maamme alkuperäistä luontoa ja lajistoa.

Maamme kulttuurin eri vaiheisiin on liittynyt myös
monia niihin sopeutuneita eliölajeja. Vanha talon
poikaiskulttuuri on muovannut voimakkaasti alku
peräistä luontoa ja maisemaa. Esimerkiksi vuosisa
toja jatkunut, mutta viime vuosikymmeninä loppu
nut laiduntalous aikaansai maassamme laajat niitty
ja ketoalueet niille ominaisine lajeineen.

rin seuralaislajit ovat häviämässä. Niiden säilyttämi
nen on osa kulttuuriperintömme suojelua. Ne voivat
rikastuttaa näkemystämme maamme historiasta
sekä paljolti luontoon perustuvasta kansallisesta
identiteetistämme.

2.3 Suojelun tavoitteet
Suomen uhanalaisten lajien suojelun tavoitteena on
estää meille vakiintuneiden lajien häviäminen maas
tamme. Lisäksi tavoitteena on, lajien sopeutumisky
vyn turvaamiseksi, niiden perinnöllisen muuntelun
ja ekologisten tai alueellisten erilliskantojen säilyttä
minen. Suojelun onnistumismahdollisuudet ovat sitä
paremmat mitä varhaisemmasssa vaiheessa vähene
misen syihin ja uhkatekijöihin puututaan.

Joidenkin uhanalaisten lajien suojelussa riittää nii
den kannan nykyisen aseman turvaaminen, joiden
kin kantaa on elvytettävä. Usein on tarpeen vahvis
taa kantaa määrällisesti: sen tulee olla niin suuri,
että esimerkiksi satunnaiset runsausvaihtelut tai pie
nestä yksilömäärästä johtuva sukusiitos eivät aiheut
taisi lajin häviämistä. Suppea-alaiset lajit ovat herk
kiä paikallisille ympäristömuutoksille. Tämän vuok
si niiden esiintymisalueen laajentaminen nykyisestä
on joskus tarpeen. Harvoja poikkeuksia lukuun
ottamatta ei kuitenkaan ole perusteltua levittää laje
ja alueille, joissa niitä ei ole aiemmin esiintynyt.

Toimikunta pitää tärkeimpänä tavoitteena valtakun
nallisesti uhanalaisten lajien suojelua. Näiden lajien
suojelun olisi toimikunnan mielestä oltava etusijalla
myös alueellisen tason toiminnassa. Läänin tai kun
nan alueella uhanalaisuutta voidaan tarkastella sa
moin periaattein kuin valtakunnan tasolla. Tällöin
suojelun kohteeksi voidaan valita myös lajeja, jotka
eivät ole valtakunnallisesti uhanalaisia. Tarkastelun
kohteita ovat silloin monet lajien ääripopulaatiot,
jotka omalta osaltaan lisäävät alueen lajiston moni
puolisuutta.

Uhanalaisten lajien suojelun tavoitteet yhtenevät
monessa suhteessa luonnonsuojelumme viime vuosi
kymmenien keskeiseen tavoitteeseen: kaikki maam
me omaleimaiset luonnonympäristöt kattavan suoje
lualueiston kehittämiseen.

Nykyään monet perinteisestä maataloudesta hyöty
neet lajit sekä varsinaiset vanhan maatalouskulttuu



3 Suojelun vaiheet

3.1 Kansainvälinen kehitys

Sukupuuttojen historia

Eläin- ja kasvilajeja on hävinnyt maapallolta ihmi
sen vaikutuksesta jo varhain. Ilmeisesti jo jääkau
den ajan ihmiset metsästivät monia kookkaita nisäk
käitä ja lintuja sukupuuttoon.

Kaikkiaan n. 200 selkärankaislajin tiedetään var
muudella kuolleen sukupuuttoon 1600-luvun jäl
keen. Todellisuudessa hävinneiden lajien määrä on
moninkertainen, lajistoa ei vain ole tunnettu riittä
vän hyvin. Tunnetuista tapauksista n. 80 % oli
pitkälle erilaistuneita valtamerisaarten lajeja, joista
useimmat olivat vailla läheisiä sukulaislajeja. Met
sästys tai ihmisen mukanaan tuomat vieraat lajit,
mm. kotieläimet tuhosivat ne nopeasti.

Viime vuosisadan loppupuolelta lähtien ja etenkin
1900-luvulla on eläinten ja kasvien sukupuuttoon
kuoleminen kiihtynyt. Samalla yleisimmäksi hävi
ämisen syyksi on tullut elinympäristöjen muuttumi
nen tai tuhoutuminen. Suurimmat ja nopeimmat
muutokset tapahtuvat trooppisissa sademetsissä,
joista on hävitetty viime vuosikymmenten aikana jo
yli 40 % eli yli 1000 milj. ha. Hävitysnopeus on
lisäksi jatkuvasti kiihtymässä. Sademetsät ovat maa
pallon runsaslajisimpia eliöyhteisöjä, joissa lähes
kaikkien eliöryhmien lajimäärät ovat suurimmil
laan. Sademetsien hävitessä katoaa siten hyvin run
saasti eliölajeja.

Kuva 1. Sukupuuttoon kuolleiden selkärankaisten
eläin]ajien lukumäärät 25-vuotiskausittain.
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Suojelun kehittyminen

Vanhimmat lajien suojeluun tähtäävät säädökset on
laadittu rajoittamaan riistaeläinten pyyntiä. Tällai
sia säädöksiä annettiin Aasiassa jo ennen ajanlas
kumme alkua. Euroopassa säädettiin keskiajalla lu
kuisia lakeja suurnisäkkäiden suojelemiseksi. Pää-
tarkoituksena oli metsästysoikeuden ja metsästys-
maiden varaaminen yksinomaan aatelille. Samalla
rajoitukset kuitenkin suojelivat melko tehokkaasti
eläimiä.

Joitakin yksittäisiä suojelualueitakin perustettiin
Eurooppaan jo keskiajalla. Maailman vanhimpana
suojelualueena pidetään Bialowiezan metsäaluetta
Valko-Venäjällä ja Puolassa. Puolan hallitsijat yrit
tivät pelastaa hupenevaa alkuhärkäkäntaa 1100-
luvulta lähtien kieltäen ensin sen metsästyksen. Vii
mein, 1500-luvulla, alkuhärän viimeisten yksilöiden
elinalue julistettiin suojeluvyöhykkeeksi. Laji hävisi
suojeluyrityksistä huolimatta vuonna 1627.

Eurooppalaisten siirtolaisten aikaansaama metsien
ja alkuperäiskulttuurien hävitys oli pohjana luon
nonsuojelun aatteelliselle synnylle ja laajojen suoje
lualueiden perustamissuunnitelmille Yhdysvalloissa.
Vuonna 1864 perustettiin Yosemiten osavaltiopuisto
mammuttipetäjämetsien rauhoittamiseksi. Kallio-
vuorten suojelua puolustavien kansalaisten painos
tuksesta perustettiin pian sen jälkeen liittovaltion
päätöksellä Yhdysvaltain ensimmäinen kansallis
puisto, Yellowstone (1872).

Luonnonsuojeluaate levisi ja laajoja kansallispuisto
ja perustettiin jo ennen tämän vuosisadan alkua
muissakin maanosissa. Yhtenä päätavoitteena oli
säilyttää alueita, joissa kasvisto ja eläimistö olisivat
turvassa ja lajien heikentyneet kannat voisivat el
pyä. Nykyään maailmassa on yli 2000 kansallispuis
toa, joiden yhteispinta-ala on yli 3 milj. km2 (lähes 2
¾ maapallon maapinta-alasta). Kansallispuistoj en
suojelun ja hoidon taso vaihtelee kuitenkin huomat
tavasti. Monilla alueilla valvonta on tehotonta ja
salametsästys tai talouskäyttö jatkuvat.

Uhanalaisia lajeja on eri puolilla maailmaa jo melko
pitkään suojeltu myös aktiivisesti, kasvattamalla ja
lisäämällä niitä tarhoissa. Tätä hätäkeinoa on käy
tetty, kun lajia tai sen viimeistä elinaluetta on
uhannut välitön tuho. Klassinen esimerkki on davi
dinhirvi, jota eli pitkään vain Kiinan keisarin met
sästyspuistossa. Sieltäkin viimeiset hirvet kuolivat
vuonna 1900 ja laji säilyi vain Englannin kartano
puistossa kasvatettuna.

Visentin alkuperäinen, Kaukaasiasta Keski-Euroop
paan ulottunut levinneisyys supistui 1800-luvun lop
puun mennessä hyvin pieneksi ja kanta väheni alle
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säilyi tarhoissa ja sieltä visenttejä on siirretty sittem
min sekä luonnonsuojelualueille että moniin eläin
tarhoihin. Nykyään visenttejä on kaikkiaan yli tuhat
yksilöä.

Myös mm. przewalskin hevonen, keihäsantilooppi,
trumpettijoutsen ja havaijinhanhi on pelastettu van
keudessa kasvattamalla. Monia uhanalaisia lajeja,
mm. Afrikan sarvikuonoja, on suojeltu siirtämällä
niitä uhatuilta esiintymisalueiltaan toisaalle ilman
tarhausvaihetta.

Monia kasveja, etenkin useita saarten harvinaisia
kotoperäisiä lajeja, on pelastettu puutarhakasvatuk
sen avulla. Esimerkiksi Pääsiäissaarten kotoperäisen
hernekasvipuun, Sophora toromiron, luultiin kuol
leen sukupuuttoon, kunnes se hiljattain todettiin
Göteborgin kasvitieteellisestä puutarhasta. Marqui
ses-saarilta peräisin olevan palmun, Pelagodoxa
henryanan, ainoat säilyneet yksilöt kasvavat puutar
hoissa Tahitilla ja Floridassa.

Sisifian kotoperäisen sisffianpihdan Abies nebrodensis
kanta väheni vuoteen 1969 mennessä hakkuiden,
kulojen ja ylilaidunnuksen vuoksi pariinkymmeneen
yksilöön. Puut aidattiin laidunhaittojen estämiseksi
ja taimien kasvatus aloitettiin. Viime vuosina taimia
on jo istutettu takaisin luontoon.

Kansainvälinen yhteistyö

Viime vuosisadan vaihteen tienoilla alettiin kehittää
valtioiden välistä suojeluyhteistyötä. Ensimmäiset
kansainväliset luonnonsuoj elukonferenssit pidettiin
ennen ensimmäistä maailmansotaa. Vasta 1900-
luvun jälkimmäisellä puoliskolla on kehitetty kan
sainvälisellä yhteistyöllä lajien aktiivista suojelua,
koska on huomattu etteivät yksittäiset pelastustoi
met tai aluerauhoitukset riitä pelastamaan maapal
lon uhanalaista lajistoa.

Lintujen kansainvälinen suojelu saavutti konkreetti
sia tuloksia varhimmin. Pariisissa vuosina 1885 ja
1902 pidetyt lintujen suojelua käsittelevät kokoukset
johtivat sopimukseen, joka monissa valtioissa vah
vistettiin lailla. Jo vuonna 1922 perustettiin Lon
toossa nykyinen kansainvälinen lintuj ensuoj eluneu
vosto (ICBP). Järjestö on työskennellyt uhanalais
ten lintujen suojelemiseksi kaikkialla maailmassa.

Tärkein maailman uhanalaisten lajien suojelua
koordinoiva järjestö on Kansainvälinen luonnon
suojeluliitto, IUCN. Siinä on mukana hallitusten,
virastojen tai järjestöjen välityksellä yli 125 valtiota,
joten jo jäsenpohjansa perusteella IUCN:n toiminta
kattaa koko maapallon.

IUCN:n toimintaan on perustamisesta (1948) lähtien
kuulunut olennaisena osana uhanalaisten lajien ja
niiden elinympäristöjen suojelu. Liitossa on erillinen
lajien suojelukomissio (SSC), joka on suurin liiton
kuudesta komissiosta. Siinä toimii tällä hetkellä yli
60 asiantuntijaryhmää uhanalaisten lajien tai laji-
ryhmien suojelemiseksi.

Suurin osa IUCN:n, kuten muidenkin järjestöjen
työstä on perinteisesti kohdistunut nisäkkäiden ja

lintujen suojeluun. Liiton asiantuntijaryhmät ovat
saaneet aikaan mm. jääkarhujen suojelusopimuksen
1976 sekä yhdessä UNEP:n kanssa maapallon laa
juisen ohjelman merinisäkkäiden suoj elemiseksi
1984. Yksi komission tärkeimmistä tehtävistä on
uhanalaisia lajeja koskevien toimintasuunnitelmien
valmistelu ja toimeenpano.

IUCN:n alaisuudessa toimii luonnonsuojelun seu
rantakeskus (CMC), joka vastaa uhanalaisten lajien
seurannasta. Keskukseen kuuluvat erilliset uhana
laisten eläinten ja kasvien keskusrekisterit, joita
päivitetään jatkuvasti. Keskusrekisterien tiedostojen
pohjalta julkaistaan uhanalaisten lajien luetteloita
eri eliöryhmistä. Näitä ns. punaisia kirjoja, Red
Data Books on julkaistu vuodesta 1966 lähtien.

Putkilokasvien punaisen kirjan toinen painos jul
kaistiin vuonna 1978 ja nisäkäs-, kala- ja lintuosista
niinikään uusitut laitokset 1979. Uhanalaisista mate
lijoista ja sammakkoeläimistä ilmestyi ensimmäinen
punainen kirja vuonna 1979, selkärangattomista
eläimistä vasta 1983. Sienistä, sammalista, jäkälistä
ja levistä ei kirjoja ole vielä laadittu.

Luonnonsuoj elun seurantakeskus CMC käsittää
myös eläinten ja kasvien kaupan seurantayksikön
(WMTU), joka on tutkinut mm. lintujen, kaktus
ten, orkideoiden, sienieläinten ja hylkeennahkojen
kansainvälistä kauppaa ja julkaissut monia tutki
muksistaan. Lisäksi CMC kuuluu osana YK:n ym
päristöohjelman, UNEP ;n maailmanlaajuiseen ym
päristön tarkkailujärjestelmään (GEMS).

Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman,
UNEP, tehtävä on tarkkailla ympäristön tilaa koko
maapallolla ja välittää eri maiden hallituksille tiedot
syntyvistä, kansainvälisesti merkittävistä ympäristö-
ongelmista. Tietoja ympäristön tilasta UNEP saa
GEMS:n, ympäristötietojärjestelmän (INFOTER
RA) sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien kan
sainvälisen rekisterin (IRPTC) kautta. UNEP:n jä
senvaltiot suorittavat vapaaehtoista maksua ympä
ristörahastoon, joka rahoittaa myös monia IUCN:n
projekteja sekä kansainvälisten luonnonsuojelusopi
musten edistämistä.

Myös YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö
UNESCO on edistänyt merkittävästi kansainvälistä
luonnonsuojelua mm. vaikuttamalla IUCN:n syn
tyyn, Ramsarin kosteikkosopimuksen ja Maailman
luonnonsuojelustrategian valmisteluun sekä ihminen
ja biosfääri (MAB) -tutkimusohjelman toteuttami
seen.

Maailman Luonnon Säätiöllä, WWf on kansallisia
rahastoja kaikkiaan 27 maassa. Säätiö on toteutta
nut useita mittavia uhanalaisten lajien suojelupro
jekteja. Laajaa huomiota on saanut mm. Intiassa
vuonna 1972 aloitettu Operaatio Tiikeri, jonka an
siosta tiikerien lukumäärä Intiassa on sittemmin
kaksinkertaistunut.

WWF on ollut rahoittajana ja yhteistyökumppanina
useimmissa IUCN:n suoj eluproj ekteissa sekä pu
naisten kirjojen julkaisutyössä. Tärkeimpiä WWF:n
projektilajeja ja -lajiryhmiä ovat jättiläispanda, sar



vikuonot, norsut, apinat ja merikilpikonnat. Vuon
na 1984 Säätiö käynnisti yhdessä IUCN:n kanssa
laajan uhanalaisten kasvien suojelua edistävän
hankkeen. Kampanja keskittyy etenkin taloudellises
ti merkittäviin trooppisiin lajeihin. Lisäksi Säätiö
hankkii suojelualueita ja laatu suojelusuunnitelmia
mm. tropiikissa.

IUCN:n, UNEP:n ja WWF:n yhteisesti valmistama
Maailman luonnonsuojelustrategia (WCS, 1980) laa
entaa luonnonsuojelun käsitteen suoj elualueiden

perustamisesta ja uhanalaisten lajien suojelusta kä
sittämään kaiken elollisten luonnonvarojen käytön,
hoidon ja suojelun. Strategian pääperiaatteet ovat:

1) elintärkeiden ekologisten toimintojen ja elämää
ylläpitävien järjestelmien säilyttäminen,

2) eliökunnan perinnöllisen monimuotoisuuden säi
lyttäminen sekä

3) elollisten luonnonvarojen kestävä käyttö.

IUCN:n suuntaviivojen ja suositusten mukaisesti on
uhanalaisia lajeja alettu selvittää myös alueellisesti:
mantereittain, valtioittain jne. Kaikissa laadituissa
luetteloissa ovat parhaiten käsiteltyjä ryhmiä linnut
ja nisäkkäät. Muista selkärankaisista eläimistä ja
putkilokasveista on myös pystytty kokoamaan mel
ko kattavat tiedot. Sen sijaan muista eläin- ja
kasviryhmistä on valtiollisia ja muita alueellisia
luetteloja vielä varsin vähän.

Euroopan Neuvosto on 21 läntisen eurooppalaisen
valtion muodostama järjestö, jonka luonnonsuoje
lutoimintaan Suomi osallistuu ulkopuolisena tark
kailijana. Ylin päättävä elin on ministerineuvosto.
Päätösten toimeenpanosta vastaavat 15 pysyvää ko
miteaa. Näistä Euroopan luonnon ja luonnonvaro
jen suojelukomitea on mm. valmistellut Euroopan
luonnonsuojelusopimuksen sekä mm. selvitykset
Euroopan uhanalaisista selkärankaisista eläimistä,
päiväperhosista sekä putkilokasveista.

Kansainväliset sopimukset

Kansainvälisen yhteistyön tuloksena on saatu aikaan
uhanalaisten lajien suojelun kannalta hyvin merkit
täviä valtioiden välisiä sopimuksia. Vanhin näistä
on Pribiloff-saarten turkishylkeitä koskenut sopi
mus vuodelta 1911. Sen osapuolina olivat Japani,
Neuvostoliitto ja Yhdysvallat.

Valaanpyynnin säätelyä koskeva yleissopimus teh
tiin vuonna 1946, mutta se astui voimaan korjattuna
1959. Sopimuksella perustettu kansainvälinen va
laanpyyntikomissio on säätänyt yhä pienempiä
pyyntikiintiöitä ja esittänyt pyyntirauhoitusalueita.
Vuonna 1982 tehtiin komissiossa päätös lopettaa
kaupallinen valaanpyynti kokonaan asteittain vuo
teen 1986 mennessä. Komission päätökset eivät kui
tenkaan sido varauksen esittäneitä maita eikä ko
missio ole käytännössä pystynyt edistämään valas
kantojen säilymistä.

tivat kansainvälistä luonnonsuojeluyhteistyötä. Ve
silintujen elinympäristöinä kansainvälisesti merkittä
viä kosteikkoja koskeva yleissopimus, ns. Ramsarin
sopimus laadittiin vuonna 1971. Unescon Maail
man kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koske
van yleissopimuksen (1972) tärkein merkitys on sen
rahaston kautta ohjattu apu kehitysmaiden luon
nonsuoj eluun.

Tärkein uhanalaisiin lajeihin liittyvä sopimus on
Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien
kauppaa koskeva yleissopimus (CITES eli ns. Was
hingtonin sopimus, 1973). Se säännöstelee uhattujen
lajien maahantuontia ja vientiä sekä säätää luon
nonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan viranomais
ten valvontaan. Sopimuksen on ratifioinut jo n. 80
valtiota, mutta eräät sopimuksen kannalta tärkeät
maat eivät ole siinä vielä mukana.

Sopimuksen valvonta eri maissa ei myöskään ole
vielä riittävän tehokasta. Kauppaa seuraa UNEP:n
alaisuudessa toimiva CITES -sihteeristö. Se myös
kehittää sopimuksen lajiluetteloja ja laatu siihen
liittyvää muuta materiaalia, kuten eläinten ja kas
vien kansainvälisiä kuljetusohjeita, kauppatilastoja
sekä määritysoppaita.

Viime vuosina on tehty kolme, erityisesti Euroopan
lajiston suojelua edistävää sopimusta. Muuttavien
eläinlajien suojelua koskevalla yleissopimuksella
(ns. Bonnin sopimus, 1979) pyritään etupäässä ra
joittamaan muuttolintujen pyyntiä sekä edistämään
niiden levähdys- ja talvehtimisalueiden suojelua
mahdollisin erillissopimuksin.

Euroopan luonnonsuojelusopimuksella eli ns. Ber
nin sopimuksella (1979, voimaan 1982) tähdätään
uhanalaisten eläinten ja kasvien sekä elinympäristö
jen suojelun edistämiseen. Sopimukseen voi tietyin
edellytyksin liittyä mikä tahansa valtio.

Euroopan yhteisöt (EC) on lisäksi saattanut jäsen
maissaan voimaan lintuja koskevan toimintaohjel
man eli ns. lintudirektiivin (1979). Sillä puututaan
mm. Etelä-Euroopan maissa harjoitettuun pikkulin
tujen pyyntiin.

Suomen ja Neuvostoliiton tieteellisteknisen yhteis
työn puitteissa on muodostettu ympäristönsuojelu
jaosto ja sen alainen luonnonsuojelutyöryhmä vuon
na 1978. Työryhmän yhteistyökohteina ovat mm.
uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit. Erityisesti metsäpeu
ran suojelu mainitaan yksityiskohtaisessa ohjelmas
sa. Yhteisessä seminaarissa 1984 on neuvoteltu ve
sikkokannan siirtämisestä tarhakasvatukseen Suo
meen.

Suomen ja SNTL:n hallitusten välillä on kesällä
1985 allekirjoitettu syksyllä 1985 ratifioitavaksi tar
koitettu sopimus yhteistyöstä ympäristönsuojelun
alalla. Sopimuksen mukaan hallitukset pyrkivät te
kemään yhteistyötä alueidensa ilman, veden ja maa
perän saastumisen ehkäisemiseksi, luonnonvaraisen
eläimistön ja kasviston suojelemiseksi sekä erilaisten
luonnonalueiden tutkimisen ja valvonnan kehittämi
seksi. Sopimuksen mukaisen yhteistyön toteuttamis
ta varten perustetaan erityinen sekakomissio.

Euroopan ympäristönsuojeluvuosi 1970 sekä Tuk
holman ympäristönsuojelukonferenssi 1972 vauhdit



3.2 Lajien suojelu naapurimaissa

Pohjoismaat

Pohjoismaiden ministerineuvostossa hallitusten väli
sessä yhteistyöelimessä on ympäristöasioita varten
oma virkamieskomitea sekä sen alaisena vuodesta
1974 lähtien toiminut luonnonsuojelutyöryhmä.
Suomen uhanalaisten lajien selvitystyön perustana
ovat edellä esitetyn yleisen kansainvälisen taustan
lisäksi erityisesti ministerineuvoston suositukset.

Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna
1974 selvityttää Pohjolan uhanalaiset luonnontyypit
sekä eläin- ja kasvilajit. Työn tuloksena valmistui
Pohjolan yhteinen uhanalaisten lajien luettelo vuon
na 1978 sekä sen tarkistettu laitos vuonna 1982.
Pohjolan uhanalaisten lajien tarkastelussa ovat ol
leet toistaiseksi mukana vain selkärankaiset eläimet
kaloja lukuunottamatta sekä putkilokasvit.

Pohjoismaisen raportin suosituksissa ehdotettiin
uhanalaisuusarvioiden ja suojelutoimien tulosten
tarkistamista aluksi kolmen, myöhemmin viiden
vuoden välein. Lisäksi ehdotettiin yhtenäistä käy
täntöä lajien rauhoituksessa ja niiden elinympäristö
jen suojelussa. Myös yhteisiä tutkimushankkeita ja
tiedotusta toivottiin.

Suositusten täyttämiseksi tulee kunkin maan laatia
omat mahdollisimman kattavat kansalliset luettelot
kaikista uhanalaisista eliöistään. Luetteloja ja lajien
suojelua tarkistetaan jatkossa yhteispohjoismaisesti,
seuraavan kerran ilmeisesti vuonna 1986.

Pohjolan uhanalaisten lajien selvitystyön pohjana
olivat 1970-luvun puolivälissä kunkin maan alusta
vat lajiluettelot. Islannin uhanalaisista nisäkkäistä,
linnuista ja putkilokasveista on tosin laadittu ensim
mäiset listat vasta 1977. Lisäksi saaren jäkälien
selvitys on käynnissä.

Norjassa Maailman Luonnon Säätiön paikallinen
rahasto laati ensimmäiset uhanalaisten lajien luette
lot vuosina 1974 ja 1978. Uhanalaisten putkilokas
vien inventointi käynnistettiin 1977. Työ on saatu
päätökseen ja Etelä-Norjan tulokset on julkaistu
1980. Pohjois-Norjan raportti valmistunee 1985-
1986. Statens Naturvernråd tarkisti uhanalaisten
eläinten ja kasvien luettelot 1982 (julkaistu 1984).
Tavoitteena on uudistaa Norjan luettelot jatkossa 4
vuoden välein. Luetteloissa ovat toistaiseksi mukana
vain selkärankaiset eläimet kaloja lukuunottamatta
sekä putkilokasvit. Uhanalaisista metsähyönteisistä
julkaistiin selvitys 1985. Sammalten ja eräiden mui
den eliöryhmien selvitykset ovat vielä käynnissä.

Tanskan uhanalaisista putkilokasveista julkaistiin
ensimmäiset luettelot 1977. Inventoinnit sekä tutki
mukset ovat olleet käynnissä siitä lähtien ja uusin
luettelo ilmestyi keväällä 1985. Tanskan alustava
uhanalaisten selkärankaislajien luettelo laadittiin
vuoden 1978 Pohjolan yhteishanketta varten. Luet
teloa on myöhemmin tarkistettu tehtyjen selvitysten
perusteella.

Ruotsissa uhanalaisten putkilokasvien selvitys eli
“Projekt Linne” käynnistyi jo vuonna 1972. Pro
jektin puitteissa kymmenet kasvitieteilijät ja -harras
tajat tarkistivat yli 200 kasvilajin kasvupaikkoja.
Tulokset on julkaistu artikkelisarjana Svensk Bota
nisk Tidskriftissä, loppuraportti vuonna 1985. Sven
ges Lantbruksuniversitet (SLU) aloitti vuonna 1976
uhanalaisten metsäkasvien selvitys- ja suojeluohjel
man, jonka putkilokasveja, sammalia, jäkäliä ja
sieniä koskevat tulokset on julkaistu 198 1-1984 kir
jasarjana “Floravård 1 skogsbruket”. Sama työryh
mä jatkaa maatalousympäristön uhanalaisten kas
vien selvittämistä.

Ruotsin ensimmäinen uhanalaisten selkärankaisla
jien luettelo julkaistiin vuonna 1977. Sitä on myö
hemmin tarkistettu kahdesti, viimeksi 1982. Toistai
seksi tarkastelun ulkopuolelle on jätetty kalat. Myös
uhanalaisia eläimiä on selvitetty SLU:ssa tarkastele
malla ensin metsälajeja (“Faunavård i skogsbru
ket”-sarja, josta selkärangattomia eläimiä käsittele
vä osa on vielä tulossa) ja vuodesta 1984 lähtien
myös maatalousympänistön lajeja.

Kesällä 1984 perustettiin Ruotsissa 5 vuoden koe-
ajaksi kuusi uhanalaisten lajien selvittämisestä, tut
kimuksesta, suojelusta ja seurannasta vastaavaa työ-
ryhmää (selkärankais-, selkärangaton-, putkilo
kasvi-, sammal-, jäkälä- ja sieniryhmät), joiden
työtä rahoittaa pääasiassa Ruotsin va1tio. Työryh
missä toimii yhteensä n. 40 asiantuntijaa.

Työryhmät ovat uusineet uhanalaisten selkärankais
lajien luettelon ja aloittaneet ensi kertaa Ruotsissa
myös uhanalaisten kalojen ja kaikkien selkärangat
tomien eläinten tarkastelun. Myös alustavat luettelot
uhanalaisista putkilokasveista, sammalista ja jäkä
listä sekä maatalousympänistön uhanalaisista sienis
tä on jo laadittu. Luetteloja on päätetty tarkistaa ja
julkaista 3-5 vuoden välein. Työryhmien tehtäviin
kuuluu lisäksi uhanalaisten lajien tietokonerekisterin
perustaminen, suojelun ja tutkimuksen kehittämi
nen sekä tiedottamisen tehostaminen.

Kaikissa Pohjoismaissa Suomea lukuunottamatta on
melko tuore ja uhanalaisten lajien suojelun kannalta
tehokas lainsäädäntö. Islannin luonnonsuojelulaki
on vuodelta 1971 ja Norjan vuodelta 1970. Tanskas
sa täysin uudistettu luonnonsuojelulaki astui voi
maan 1984. Ruotsin luonnonhoitolaki on vuodelta
1964, mutta uusi laki on jo valtiopäiväkäsittelyssä ja
astunee voimaan keväällä 1986.

Neuvostoliitto

Koko Neuvostoliittoa koskeva uhanalaisten putkilo
kasvien luettelo ilmestyi ensimmäisen kerran 1975 ja
uusittuna 1981. Ensimmäinen virallinen Neuvostolii
ton Punainen Kirja julkaistiin vuonna 1978. Se
käsittää selkärankaiset eläimet ja putkilokasvit.
Uhanalaisten lajien selvitystä jatketaan ja erilliset
eläinten ja kasvien punaiset kirjat ilmestyivät vuon
na 1984. Eläinosassa on mukana myös hyönteisiä,
nilviäisiä ja matoja, kasviosassa sammalia, sieniä ja
jäkäliä.
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Useista neuvostotasavalloista (mm. Eesti, Latvia,
Liettua, Vaiko-Venäjä, Moidavia, Ukraina, Kazak
hstan, Turkmenia ja federatiivinen neuvostotasaval
ta) sekä monilta hallinnollisilta (esim. Karjalan au
tonominen tasavalta) ja eliömaantieteellisiltä (esim.
Siperia, Kauko-Itä) alueilta on 1970- ja 1980-luvuilla
laadittu uhanalaisten lajien luetteloita. Myös uhan
alaisten lajien seuranta on paikoin käynnistetty.
Neuvostoliiton suurilla suojelualueilla on useita tut
kijoita, jotka tutkiyat pelkästään uhanalaisia lajeja.

Neuvostoliiton lainsäädäntö suojaa tehokkaasti
etenkin harvinaisia ja uhanalaisia eläimiä. Vuonna
1980 voimaan astuneessa laissa eläimistön suojelusta
ja käytöstä on erityinen pykälä näiden eläinten
suojelusta.

3.3 Suomen lajiston suojelu
Eläinten ja kasvien suojelu on Suomessa kehittynyt
samaan tapaan kuin muuallakin maailmassa. En
simmäiset suojelutoimet ovat olleet lajiston hyöty-
käyttöä sääteleviä metsästys- ja kalastussäädöksiä.
Vasta 1900-luvulla otettiin suojelun piiriin muita
kuin taloudellisesti merkittäviä lajeja. Suojelua on
toteutettu etupäässä kieltojen ja rajoitusten sekä
suojelualueiden perustamisen avulla.

Lainsäädännön vaiheet

Varhaisimmat ja eniten käytetyt lajien suojelutoimet
ovat olleet lakisääteisiä rauhoituksia. Ruotsi-Suo
men maanlait määräsivät jo 1400-luvulla rauhoitus
ajat tärkeimmille riistaeläimille, kuten hirvelle, ora
valle, näädälle ja kärpälle. Myös meillä metsästyk
sestä tehtiin osittain aatelin erikoisoikeus, kun Ah
venanmaa julistettiin kuninkaan metsästyspuistoksi
vuonna 1537. Talonpojilta kiellettiin 1600-luvun
puolessa välissä metsästys muualla kuin kunkin
omassa hallussa olevalla veromaalla.

Asetus “metsästyksestä ja otuksen pyynnöstä”
vuonna 1868 täsmensi rauhoitusaikoj a koskevia
määräyksiä ja uudisti vahinkoeläinten pyyntiä kos
kevia säännöksiä. Tuolloin kiellettiin myös hirven ja
majavan pyynti toistaiseksi. Vuonna 1898 annettiin
uusi metsästysasetus, jolla rauhoitettiin pääosa pik
kulinnuistamme. Tätä asetusta tarkistettiin ja sen
pohjalta laadittiin vuoden 1934 metsästyslaki, johon
nykyinen laki laajalti perustuu.

Nykyisistä metsästyssäädöksistä keskeisin on vuon
na 1962 annettu metsästyslaki, jota on täydennetty
ja täsmennetty useita kertoja. Riistaeläimet on ny
kyään lueteltu laissa. Osa uhanalaisista lajeista on
edelleen riistaeläimiä, mutta niiden metsästys ei
kuitenkaan yleensä ole sallittua.

Kalastusta koskevia säännöksiä on ollut jo 1200-
luvulla säädetyissä maakuntalaeissa. Lähes yhtä
kauan on suurilla vaelluskalajoilla ollut voimassa
valtion kalastusregaali. Sen perusteella ohjailtiin
erityisesti lohen, taimenen, siian ja säynävän kalas
tusta määräämällä mm. pyyntipaikoista ja -oikeu
desta maksettavasta verosta. Vuonna 1786 tuli voi-

maan kalastussääntö, jota voidaan pitää oloissam
me ensimmäisenä varsinaisena kalastuslakina. Tä
hän kalastussääntöön sisältyi myös taloudellisesti
merkittävien kalojen ja kalakantojen suojeluun täh
tääviä määräyksiä. Vuosina 1865, 1902, 1952 ja
1983 ovat astuneet voimaan myöhemmät kalastusla
kimme uusitussa muodossaan.

Ensimmäinen luonnonsuojelulaki säädettiin Suo
messa 1923 ja se on pääosin edelleen muuttamatto
mana voimassa. Lailla rauhoitettiin kokonaan valta
osa linnuista, lepakot, siili ja liito-orava. Samalla
annettiin myös mahdollisuus rauhoittaa asetuksin
muitakin eläimiä ja kasveja. Tätä mahdollisuutta on
käytetty etenkin silloin, kun lajit ovat joutuneet
vainon, liiallisen keräilyn tai poiminnan uhkaamik
si. Esimerkiksi asetukset kangasvuokon sekä 8
muun harvinaisen putkilokasvin rauhoituksesta an
nettiin jo 1925 (muutokset 1933: 23 kasvia, 1952:
108 kasvia ja 1983: 94 kasvia). Asetuksella on
rauhoitettu myös jokihelmisimpukka 1955, iso- ja
pikkuapollo 1976 sekä isokultasiipi 1983.

Viimeksi voimaantulleilla, kevään 1983 asetuksilla
rauhoitettiin maassamme useita lajeja, joiden uhka
na ei aiempien tavoin ole keräily tai vaino. Kansain
välisten sopimusten perusteella rauhoitettiin kaikki
sammakkoeläimet ja matelijat kyytä lukuunottamat
ta. Rauhoitettujen putkilokasvien luetteloa muutet
tiin siten, että painopiste siirtyi keruun kohteina
olevista lajeista uhattujen elinympäristöjen lajeihin.

Luonnonsuojelulain uudistaminen on kestänyt jo 25
vuotta. Lain puutteiden käytyä ilmeisiksi asetettiin
1960 uutta luonnonsuojelulakia laatimaan komitea,
jonka perinpohjainen valmistelutyö päättyi 1966.
Ilmaantuneiden mielipide-erojen takia ehdotusta ei
kuitenkaan viety sellaisenaan eteenpäin. Työtä jat
kamaan asetettiin 1966 toimikunta, jonka muuto
sehdotus valmistui 1969. Tämäkään ei kuitenkaan
johtanut lainsäädäntötoimiin. Lain kehittelyä jat
kettiin virkamiestyönä maa- ja metsätalousministeri
össä, mutta useaan otteeseen lausunnolla olleet laki
luonnokset eivät johtaneet hallituksen esityksen an
tamiseen ja kokonaisuudistus on edelleen tekemättä.
Suomen luonnonsuojelulainsäädäntö on jäämässä
yhä pahemmin jälkeen muista Pohjoismaista.

Suojelualueiston kehittyminen

Tiettävästi ensimmäinen virallisesti suojelua osak
seen saanut alue Suomessa oli Punkaharju, jonka
metsien hakkuut Keisari Aleksanteri kielsi 1802.
Senaatti päätti alueen lunastamisesta valtiolle 1840.
Lisäksi valtio hankki maata matkailu- ja luonnon
suojelutarkoituksiin Aavasaksalta 1877, Imatran
koskelta 1883, Kolilta 1907, Tolvajärveltä 1910,
Oulujoen koskireitin varrelta 1913-1917 sekä Kanga
salan Vehoniemenharjulta ja Keisarinharjulta 1934-
1937. Näistä alueista vain Vehoniemestä on muo
dostettu varsinainen luonnonsuojelualue, muut on
rakennettu tai otettu matkailu- ja tutkimuskäyttöön.

Kansallispuistoajatuksen isänä Pohjoismaissa pide
tään suomalaista A. E. Nordenskiöldiä. Pietari Bra
hen 200-vuotismuistokirjassa 1880 hän asetti kansa-



kunnan tavoitteeksi säilyttää koskemattomia luon
nonalueita, ‘ valtakunnanpuistoj a”, eri puolilla
maata säilyttämässä sellaista isänmaan kuvaa, johon
ihminen ei ole vaikuttanut.

Nordenskiöldin ehdotusta seurasi vilkas tieteellinen
keskustelu. Jo ennen vuosisadan vaihdetta hahmo
teltiin maahamme useita suuria luonnonsuojelualu
eita käsittävää kansallispuistojärjestelmää. Senaatin
vuonna 1907 asettama suojametsäkomitea käsitteli
myös kysymystä. Komitea ehdotti 1910 eräitä Lapin
alueita kansallispuistoiksi. Esitys ei kuitenkaan joh
tanut toimenpiteisiin.

Ensimmäinen varsinainen luonnonsuojelualueemme,
Kilpisjärven Mallatunturi rauhoitettiin Oulun läänin
kuvernöörin päätöksellä vuonna 1916. Vasta luon
nonsuojelulaki (1923) tarjosi asianmukaiset mahdol
lisuudet suojelualueiden perustamiselle. Pian lain
voimaantulon jälkeen alettiin laatia suunnitelmia
suojelualueverkon perustamiseksi maahan. Kuiten
kin vasta vuonna 1938 annettiin laki, jolla perustet
tiin neljä kansallispuistoa ja kuusi luonnonpuistoa.

Sodan jälkeen useimmat kansallis- ja luonnonpuis
toista jäivät Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle.
Tämän vuoksi käynnistettiin 1940-luvulla jälleen
laajamittainen luonnonsuojelualuesuunnittelu. Täl
löin ei vielä pidetty erityisen tarpeellisena suojella
tavanomaista suomalaista luontoa, kuten saaristoa,
järviä, jokivesistöja ja soita. Niinpä keskityttiin
ennen kaikkea turvaamaan edustavimpien ja erikoi
simpien kohteiden suojelu. Vuonna 1950 asetetun
kansallispuistokomitean sekä tieteellisten seurojen
työn tuloksena perustettiin 1956 uudella lailla 7
kansallispuistoa ja 12 luonnonpuistoa.

Vuonna 1976 mietintönsä jättänyt kansallispuisto
komitea esitti perustettavaksi 42 uutta kansallispuis
toa sekä 16 luonnonpuistoa ja laajennettavaksi kaik
kia olemassaolevia kansallispuistoja sekä kuutta ai
kaisemmista luonnonpuistoista. Valtioneuvosto teki
kin 1978 periaatepäätöksen kaikkiaan 20 uuden
kansallispuiston ja 11 luonnonpuiston perustamises
ta sekä entisten laajentamisesta. Nykyään Suomessa
on 22 kansallispuistoa ja 20 luonnonpuistoa.

Viime aikoina suojelualueistomme rungon, kansal
lis- ja luonnonpuistojen täydentämiseksi on laadittu
erillisiä suojeluohjelmia tiettyjen vaarantuneiden
luontotyyppien suojelemiseksi. Ohjelmia ovat edel
täneet järjestelmälliset inventoinnit, joissa uhanalai
silla lajeilla on ollut suurempi merkitys kuin aikai
semmassa suojelualuesuunnittelussa.

Erityisten työryhmien valmistelutyön pohjalta val
tioneuvosto on vahvistanut kansallis- ja luonnon
puistoverkon kehittämisohjelman 1978, soidensuoje
lun perusohjelman vuosina 1979 ja 1981, valtakun
nallisen lintuvesien suojeluohjelman 1982 sekä valta
kunnallisen harj uj ensuoj eluohj elman 1984. Maas
samme on vielä käynnissä meri- ja järviluonnon,
lehtojen sekä maiseman suojelua koskeva suunnitte
lu.

Lajien suojelu on ollut perusteena myös lukuisille
yksityismailla sijaitsevien alueiden rauhoituksille eri

puolilla maata. Näitä alueita alettiin perustaa pian
luonnonsuojelulain voimaantulon jälkeen ja vuoden
1985 alussa niitä oli jo lähes 600 kappaletta. Rau
hoitetut alueet ovat yleensä melko pieniä, mutta
monesti uhanalaisten lajien kannalta merkittäviä.
Ne täydentävät sijaintinsa, luonteensa ja lukumää
ränsä puolesta hyvin muuta suojelualueistoa.

Vapaaelitoinen ]ajien suojelu

Lajien suojelua koskevan lainsäädännön kehitys ja
muut viranomaisten toimet eivät ole pystyneet tur
vaamaan Suomen eläimistön ja kasviston säilymistä.
Viime vuosikymmeninä useita lajeja on jo hävinnyt
maastamme ja yhä suurempi joukko tulee uhanalai
seksi ihmisen toiminnan vuoksi. Arvokasta työtä
monien meikäläisten lajien pelastamiseksi ovat teh
neet lukuisat luonnonharrastajat sekä vapaaehtois
järjestöt.

Varhaisimpia maamme luonnonsuojelun vaikuttajia
oli Z. Topelius, joka Maamme-kirjallaan levitti
luontoa ihannoivaa ja suojelevaa näkemystä. Rolf
Palmgren sai vuosisadan alun kirjoituksillaan puol
tajia ja pontta petolintujen rauhoittamiselle maas
samme. Reino Kalliolan, Niilo Söyringin ja Yrjö
Kokon kuuluisat luonnonsuojeluaiheiset kirjoitukset
herättivät laajaa kiinnostusta ja sympatiaa myös
uhanalaisten lajien suojelulle.

Suomen vanhin uhanalaisten lajien suojelua edistä
nyt järjestö oli 1896 perustettu E]äintensuojeluyli
distys. Se toimi mm. R. Palmgrenin tukena petolin
tujen suojelemiseksi. J0 1905 professori J. A. Pal
men ehdotti luonnonsuojeluyhdistyksen perustamis
ta Suomeen. Luonnonsuojelutoiminta jäi kuitenkin
lähinnä tieteellisten seurojen huoleksi aina vuoteen
1938 saakka, jolloin perustettiin Suomen Luonnon
suojeluyhdistys.

Suomen Luonnonsuojeluyhdistys teki aktiivisesti
aloitteita, valisti ja opetti. Alkuaikojen toiminnassa
oli keskeistä luonnonsuojelualueiden perustaminen,
harvinaisten kasvien suojelu sekä luonnon raiskaa
misen ja metsästyksen lieveilmiöiden, kuten petovi
han ja raakojen pyyntitapojen vastustaminen.

Luonto alettiin 1960-luvulla yleisesti mieltää olen-
naiseksi osaksi elinympäristöä. Luonnonsuoj eluun
liitettiin uusia arvoja, kuten luonnonvarojen järkevä
käyttö sekä luonnon suojeleminen talouden, tervey
den tai viihtyvyyden vuoksi. Luonnonsuojelun käsi
te laajeni ympäristönsuojeluksi. Samalla suojelulle
myönteinen ilmapiiri voimistui ja kannattajakunta
laajeni. Ympäristönsuojelun nousuun oli paljolti
syynä teollistumisen, kaupungistumisen ja liiallisen
luonnonvarojen käytön haittavaikutukset.

Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen toiminta laaje
ni 1960-luvulla ja yhdistys muuttui Suomen Luon
nonsuojeluliitoksi, joka loi piiriorganisaation ja al
koi perustaa paikallisyhdistyksiä. Liitolla on nyky
ään 16 luonnonsuojelupiiriä ja n. 170 paikallisyhdis
tystä. Suomen ruotsin- ja kaksikielisellä alueella
(Ahvenanmaalla, Turunmaalla, Uudellamaalla ja
Pohjanmaalla) toimii valtakunnallinen Natur och
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Miljö, johon kuuluu 16 paikallisyhdistystä. Molem
milla on valtakunnalliset nuorisojärjestöt: Luonto-
Liitto ja Natur och Ungdom. Järjestöissä toimii
yhteensä lähes 40 000 suomalaista.

Luonnonsuojelujärjestöjen keskeisin tehtävä on va
listaa ja tiedottaa ympäristönsuojelusta. Luonnon
suojeluliitto julkaisee aikakauslehteä Suomen Luon
to ja jäsenlehteä Luonnonsuojeluväki. Natur och
Miljö julkaisee vastaavasti aikakauslehteä Finlands
Natur. Merkittävä osa toiminnasta suuntautuu
muun lehdistön sekä TV:n ja radion toimitusten
palveluun. Myös uhanalaisten lajien tiedottamisessa
liiton toiminta on ollut ensiarvoista. Esimerkiksi
liiton tunnuseläimen, saimaannorpan suoj elemisessa
valistuksella on saatu paljon aikaan. Luonnonsuoje
lujärjestöjen omistama Luonnonsuojelun Tuki Oy
ja ruotsinkielinen Miljöförlaget julkaisevat luonnon-
suojelua, mm. uhanalaisia eläimiä ja kasveja käsit
televiä kirjoja.

Liitto on toiminut yhteistyössä muiden järjestöjen ja
viranomaisten kanssa monien uhanalaisten lajien
suojelussa. Lisäksi liitto on organisoinut uhanalais
ten lajien kyselyjä, inventointeja ja seurantaa sekä
tiedottanut niistä. Erityisen merkittäviä ovat olleet
1950-luvulla aloitetut petolintujen inventoinnit.

Vuodesta 1972 lähtien on maassamme toiminut
Maailman Luonnon Säätiön Suomen Rahasto. Se
kerää varoja luonnonsuojelutyöhön myyntitoimin
nalla sekä ottamalla vastaan lahjoituksia. Säätiö on
edistänyt erikoisprojekteillaan monien uhanalaisten
lajien säilymistä Suomessa. Projektilajeja ovat mm.
merikotka (1973 alkaen), metsäpeura (1973), muut
tohaukka (1974), jokihelmisimpukka (1978), sai
maannorppa (1979), liito-orava (1984) ja kiljuhanhi
(1984). Useimmat projektit ovat toimineet asiantun
tijatyöryhminä.

Uhanalaisten kasvien suoj elemiseksi Maailman
Luonnon Säätiö on viime vuosina rahoittanut useita
alueellisia uhanalaisten kasvien inventointeja. Uhan
alaisten kasvien kasvupaikkojen rauhoittamiseksi on
käyty neuvotteluja ja saatu jo suojelluiksikin mm.
lehtonoidanlukon, siperiankärhön, taponlehden,
luhtaorvokin ja eräiden muiden uhanalaisten kas
vien kasvupaikkoja. Muutamissa kohteissa on Sää
tiön talkooleirivoimin myös raivattu pensoittuneita
niittyjä ja kuusettuneita lehtoja. Näillä hoitotoimifia
on muutamille uhanalaisille kasveille, kuten värima
ratille, annettu mahdollisuudet elpyä.

Luonnonsuojelu Ahvenanmaalla

Ahvenanmaalla on itsehallintolain perusteella omat,
erilliset luonnonsuojelua, metsästystä, riistanhoitoa,
kalastusta ja kalavesien hoitoa koskevat maakunta-
päivien (landsting) säätämät lait. Ensimmäinen
luonnonsuojelulaki (landskapslag om naturskydd)
astui voimaan Ahvenanmaalla 1924. Se oli pääosin
Manner-Suomessa edellisenä vuonna voimaan tul
leen lain kaltainen. Lain nojalla on rauhoitettu
useita alueita ja turvattu siten myös uhanalaisten
lajien elinympäristöjä. Lisäksi on rauhoitettu eräitä
kasvi- ja eläinlajeja koko maakunnassa.

Maakuntahallitus tilasi Alvar Palmgrenilta maakun
nan luonnonsuojelusuunnitelman, joka julkaistiin
1943—44 ja johti useisiin laji- ja aluerauhoituksiin.

Nykyinen kokonaan uusittu Ahvenanmaan luon
nonhoitolaki (landskapslag om naturvård) tuli voi
maan vuonna 1977. Se on Manner-Suomen luon
nonsuojelulainsäädäntöön verrattuna varsin edistyk
sellinen. Lain erityissäännöksessä kasvi- ja eläinla
jien suojelusta mainitaan ensimmäisen kerran myös
uhanalaiset lajit.

Rauhoitettuj en lajien poisvieminen, tuhoaminen
sekä elinmahdollisuuksien vaarantaminen on lain
mukaan kiellettyä. Lain tarkoituksena on estää
esiintymispaikkojen muuttaminen lajille kelpaamat
tomiksi. Mikäli maanomistajan suunnitelmat rau
hoitetun lajin elinalueen käytöstä uhkaavat uhan-
alaisen lajin säilymistä, tulee hänen anoa maakunta-
hallitukselta lupaa toimilleen. Maakuntahallitus voi
neuvotella alueen käytön rajoituksista ja evätä toi
met, jolloin maanomistajalle tulee korvata mahdol
liset menetykset.

Luonnonhoitolain mukaisesti Ahvenanmaalla ovat
kokonaan rauhoitettuja kaikki ne nisäkkäät ja lin
nut, joita ei mainita metsästyslaissa. Viimeiset lajien
suojelua koskeneet parannukset lainsäädännössä
ovat vuoden 1984 päätökset kaikkien matelijoiden
(paitsi kyyn) ja sammakkoeläinten sekä 52 putkilo
kasvin rauhoittamisesta. Laissa on lisäksi määrätty
perhosten tai muiden selkärangattomien eläinten
valo- ja syöttipyynti luvanvaraiseksi. Eräät perhos
lajit on kokonaan rauhoitettu.

Lajien suojelun toteuttamisen ongelmana on usein
se, etteivät maanomistajat tiedä uhanalaisen lajin
esiintymisestä alueellaan. Maakuntahallituksen ym
päristönsuojelutoimiston henkilökunta on aivan
liian pieni (2 henkilöä) suojelun, tiedottamisen ja
mahdollisten lajikartoitusten hoitamiseen. Maakun
tahallitukseen tarvittaisiinkin nykyisten lisäksi vä
hintään yksi virka luonnonsuojeluasioiden hoitami
seen.

Ahvenanmaalle laadittiin oma metsästystä säätelevä
laki vuonna 1925. Siinä rauhoitettiin kokonaan 10
lintulajia ja säädettiin muille metsästettäville eläimil
le rauhoitusajat. Säännöksiä on muutettu ja täyden
netty sittemmin useita kertoja. Viimeisin metsästys-
lain kokonaisuudistus tehtiin 1985. Ahvenanmaalla
on kuten myös Manner-Suomessa edelleen sallittu
vesilintujen kevätmetsästys. Metsästyslain nojalla ja
maanomistajien suostumuksella Ahvenanmaan maa
kuntahallitus on kuitenkin perustanut useita vesilin
nustoltaan arvokkaita linnustonsuojelualueita, joilla
turvataan liikkumisrajoituksin lintujen pesintärauha
15.4. — 31.7. Lisäksi noin 50 % saaristosta kuuluu
toukokuun 1. — 25. päivien välisen ajan metsästys
kiellossa oleviin rauhoitusalueislin. Näistä huolehti
vat alueen riistanhoitoyhditykset yhdessä maanomis
tajien kanssa.

Ahvenanmaan nykyinen kalastuslaki tuli voimaan
1956. Sen perusteella voidaan perustaa kalastusrau
hoitusalueita. Lakiin sisältyy myös ns. rantakalas
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tuskielto, jonka mukaisesti uistinkalastus rannoilla
on kielletty 15.4. - 15.6. välisenä aikana. Molemmil
la edellä mainituilla rajoituksilla on suuri merkitys
myös linnuston suojelulle. Kalastuslain nojalla vah
vistetaan lisäksi pyydettävien kalalajien vähimmäis
koot sekä pyyntivälineiden käytön rajoitukset. Yh
tään kalalajia ei ole Ahvenanmaalla täydellisesti
rauhoitettu.

Lain nojalla rauhoitettuja luonnonsuojelualueita
Ahvenanmaalla on suhteellisen vähän, 15. Niiden
yhteenlaskettu maapinta-ala on noin 600 ha eli 0.4
% maakunnan kokonaisalasta. Vesipinta-ala suoje
lualueilla on noin 6000 ha. Valtaosa suojelualueista
on maakunnan omistuksessa; vain neljä alueista on
yksityisomistuksessa.

Suojelualueiksi on valittu useita valtakunnallisesti-
km merkittäviä, runsaslajisia kohteita. Tosin ulko
saaret ja luodot ovat suojelualueilla paremmin edus
tettuina kuin esim. lehtoniityt. Selvimmin suojelua
vailla ovat vielä Ahvenanmaan suot, erityisesti koko
Suomen kannalta arvokkaat letot.

Joillakin suojelualueilla maakuntahallitus toteuttaa
vuosittain kohteen luonteen ja suojeluarvon säilyttä
miseksi erilaisia hoitotoimia. Esimerkiksi lehtoniit

tyjä raivataan, laidunnetaan, niitetään ja lehdeste
tään perinteisten menetelmien mukaisesti, joitakin
jo yli kolmattakymmenettä vuotta. Jotkut määräai
kaiset hoito- ja suojelusopimukset ovat kuitenkin
päättyneet tai päättymässä ja monet arvokkaat koh
teet ovat vielä vailla pysyvää suojelua. Suojelualuei
den hoito on kallista ja työlästä. Siihen on Ahve
nanmaalla käytetty osa-aikaista, osittain työllisyys-
varoilla palkattua työvoimaa.

Ahvenanmaan suojelualueiston kehittämistä vai
keuttaa toisaalta henkilökunnan ja toisaalta suojelu-
alueiden hankinta- ja korvausmäärärahojen riittä
mättömyys. Ongelmana on myös maanomistajien
haluttomuus myydä maata luonnonsuojelutarkoi
tuksiin. Maa-alasta yli 95 ¾ on yksityisomistuksessa
ja omistussuhteet ovat usein monimutkaiset. Maa
kunta voi käyttää vuosittain 0.5 ¾ Manner-Suomen
tulo- ja menoarviossa vastaavalla momentilla käy
tössä olevista varoista. Suomen luonnonsuojelulle
Ahvenanmaan merkitys on kuitenkin huomattavasti
väkiluvun perusteella laskettua osuutta suurempi.
Uhanalaisia ja muualta kokonaan puuttuvia lajeja
sekä omaleimaisia luontotyyppejä on muihin Suo
men alueisiin verrattuna selvästi enemmän.



4 Lajien vähenemisen syyt

Uhanalaisten lajien vähenemisen syiden moninaisuu
den ja keskinäisten kytkentöjen vuoksi niiden ryh
mittely muutaman pääotsikon alle on vaikeaa. Tässä
luvussa esitettävä vähenemisen syiden jaottelu on
siten karkea. Tarkoituksena on tuoda esiin tärkeim
mät ryhmät, joiden merkitys ei kuitenkaan ole
samanarvoinen. Kunkin uhanalaisen lajin vähenemi
sen syyt ja uhkatekijät on esitetty luvussa 6.1. ja eri
uhkatekijöiden vaikutusta uhanalaiseen lajistoon on
tarkasteltu luvussa 6.4.

Ilmastotekijät vaikuttavat monien, etenkin meillä
levinneisyytensä rajoilla elävien lajien kannanvaihte
luihin. Ilmastotekijät on kuitenkin jätetty tarkaste
lun ulkopuolelle, koska niiden aiheuttamat luonnol
liset kannanvaihtelut eivät varsinaisesti kuulu uhan
alaisuuskäsittelyn piiriin. Lisäksi ilmaston muutos
ten vaikutus uhanalaisten lajien kannan kehitykseen
on yleensä vähäinen.

Vähenemisen syiden käsittelyssä on keskitytty Suo
men oloihin. Monien lajien kannan kehitys riippuu
kuitenkin suuresti myös tilanteesta ulkomailla. Tä
mä koskee etenkin muuttolintuja, mutta myös esi
merkiksi Itämeren eliöstöä.

Lajin tulevaisuus riippuu syntyvyyden ja kuolevuu
den keskinäisestä suhteesta. Yksittäistä populaatiota
tarkasteltaessa näihin on lisättävä emigraatio eli
siirtyminen populaatiosta sen ulkopuolelle ja immi
graatio eli siirtyminen populaatioon sen ulkopuolel
ta. Tässä luvussa ei näihin tekijöihin ole ollut
mahdollista puuttua. Populaatiotason ilmiöiden tar
kastelu tarjoaisi aivan toisenlaisen näkökulman vä
henemisen syihin. Tällaisten seikkojen vaikutuksista
tiedetään kuitenkin toistaiseksi vähän, vaikka niiden
tunteminen on monien lajien tehokkaan suojelun
edellytys.

4.1 Pyynti ja keräily
Tässä (ja osin seuraavassa) luvussa tarkastellaan
metsästäjien, kalastaj ien ja luonnonharrastaj ien
haittavaikutuksia eläin- ja kasvilajeihin. Useimmat
metsästäjät, kalastajat ja luonnonharrastajat sekä
näiden alojen järjestöt suhtautuvat eläin- ja kasvila
jien suojeluun myönteisesti; sekä yksityiset henkilöt
että järjestöt ovat lisäksi usein aktiivisesti edistäneet
suojelua.

Metsästys

Metsästyksen varhaisempi merkitys. Ensimmäiset
ihmiset saapuivat Suomeen todennäköisesti noin
9000 vuotta sitten seuraten väistyvää jäänreunaa.
Nämä ihmiset elivät metsästämällä ja kalastamalla.
Pyyntikulttuuri jatkui ajanlaskumme ensimmäisiin

vuosisatoihin saakka. Eläimistöön se vaikutti vähän.

Keskiaika ja 1500-luku olivat maassamme erätalou
den aikaa. Käytössä olivat toisaalta kylän maat
lähimetsineen, toisaalta etäiset, asumattomat, yh
teiskäytössä olevat salomaat. Eränkäyntiä harjoitet
tiin sekä pää- että sivuelinkeinona. Tärkein metsäs
tyksen kohde olivat turkikset. Turkiskauppa vaikut
ti huomattavasti maamme asuttamiseen. Kauppa oli
vilkkainta 1300-luvulla.

Metsästys kohdistui voimakkaimmin arvokkaisiin
turkiseläimiin. Ketun turkiksena arvokkaita väri-
muotoja, musta- ja ristikettua, esiintyi meillä aikoi
naan etenkin Lapissa mutta paikoin myös etelämpä
nä. Mustakettu hävisi meiltä metsästyksen seurauk
sena 1600-luvulla, ja ristiketutkin pyydettiin jo var
hain. Sinikettua on arveltu 1500-luvulla olleen naali
kannastamme kolmannes, mutta metsästys hävitti
eläimistöstämme tämänkin erikoisuuden.

Vaikka eränkäynti päättyi laajassa mitassa jo uuden
ajan alussa, metsästyksellä oli pitkään merkittävä
asema etenkin syrjäseutujen ihmisten taloudessa.

Tuliaseiden käyttöönotto 1800-luvun jälkipuoliskol
la tehosti metsästystä tuntuvasti. Seuraukset näkyi
vät pian. Suomen viimeinen majava ammuttiin Sal
lassa vuonna 1868, viimeiset metsäpeurat 1900-
luvun alussa. Nykyään majava ja metsäpeura kuulu
vat jälleen eläimistöömme, edellinen istutusten ja
jälkimmäinen luonnollisen leviämisen seurauksena.

Monia eläinlajeja on metsästetty myös niiden vahin
gollisuuden vuoksi. Tällaisia ovat etenkin susi, kar
hu ja ahma. Suurpetojen laaja hävittäminen alkoi
1800-luvun puolivälissä. Vuosina 1878-88 surmattiin
Oulun läänin eteläpuolella 1 565 sutta.

Yhtenä vahinkoeläinten hävittämisen kiihokkeena
olivat tapporahat, joita sudesta ja karhusta alettiin
maksaa jo 1600-luvulla. Tapporahajärjestelmä oli
Suomessa käytössä pitkään: esim. saimaannorpan
tapporahan maksaminen lopetettiin vuonna 1955,
ilveksen 1963, ahman 1970 sekä hallin ja itämeren
norpan vasta vuonna 1975, jolloin näiden hyljelajien
poikaset saivat samalla ensi kertaa lain suojan.

Liiallisen pyynnin seurauksena suurpetomme vähe
nivät nopeasti ja 1900-luvun puolivälissä niiden
kannat olivat paljolti Neuvostoliitosta saatavan
muuttovoiton varassa. Suurpetojen pyynti on ollut
voimakkainta poronhoitoalueella, jossa myös peto
jen aiheuttamat vahingot ovat olleet suurimmat.
Rauhoitustoimien, metsästysrajoitusten ja petova
hinkojen korvausjärjestelmän ansiosta suurpetokan
tamme ovat viime vuosikymmeninä ahmaa lukuun
ottamatta tuntuvasti voimistuneet. Esimerkiksi
vuonna 1984 Suomessa ammuttiin tilastojen mu
kaan 70 karhua, 50 sutta, 46 ilvestä ja 10 ahmaa.
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Metsästys on viimeisten sadan vuoden aikana verot
tanut ankarasti monia muitakin eläinlajejamme.
Tällaisia ovat esimerkiksi hylkeet: 1900-luvulla koko
Itämerestä on pyydetty yhteensä n. 600 000 hyljettä.
Kun hylkeistä alettiin maksaa niiden kalastukselle
aiheuttamien vahinkojen vuoksi tapporahaa vuonna
1909, hyljesaaliit nousivat ennätyslukuihin. Vuosina
1910—13 tapettiin Suomessa ja Ruotsissa yhteensä
n. 100 000 hyljettä. Vielä vuosina 1964—67 suoma
laisten hylkeenpyyntäjien saalis oli yhteensä 14 900
hyljettä. Tämän jälkeen hylkeenpyynti tyrehtyi Itä
merellä nopeasti. Hallien ja itämerennorppien lisäk
si metsästys on verottanut harvinaisia saimaannorp
pia. Mikkelin läänissä saimaannorppia ammuttiin
yksistään vuosina 1909—18 142 yksilöä eli enemmän
kuin niitä on tällä hetkellä jäljellä.

Suomesta hävinnyttä vesikkoa metsästettiin aikoi
naan varsin paljon. Naali, josta tuli vuosisadan
vaihteessa muotiturkis, metsästettiin meiltä parissa
vuosikymmenessä lähes olemattomiin eikä kanta ole
sittemmin rauhoituksesta huolimatta elpynyt. Muu
tamat nykyisin runsaatkin lajit ovat olleet metsäs
tyksen vuoksi välillä häviämisen partaalla: hirvi
1910-20-luvuilla, kettu 1930-luvulla ja näätä 1930-
40-luvuilla.

Metsästys on ollut tärkeä syy myös monien lintula
jien taantumiseen maassamme. Tämä koskee eten
kin vahingollisina pidettyjä petolintuja, joiden
pyynti osana riistanhoitotyötä yleistyi 1800-luvun
lopussa. Petolintujen lisäksi vahinkolintuina on hä
vitetty jonkin verran esim. kuikkia ja kaakkureita.
Kuikka ja kaakkuri ovat pitkäikäisiä ja hitaasti
lisääntyviä lajeja, joten jo varsin vähäinenkin al
kuiskuolleisuuden kohoaminen voi aiheuttaa niiden
kannan vähenemisen.

Petolintujen hävittäminen oli voimakkainta 1910—
20 -luvuilla, jolloin niitä ammuttiin vuosittain n.
60 000. Yksistään vuonna 1902 surmattiin tilastojen
mukaan n. 11 400 kanahaukkaa, 950 huuhkajaa ja
600 kotkaa, joista pääosa maakotkia. Vuosisadan
alussa petolintujen pyynnissä käytettiin yleisesti
haukkarautoja: vuosina 1903-09 rautoihin jäi tilas
tojen mukaan 24 397 lintua, joista kotkia oli 105,
muuttohaukkoja 436, tunturipöllöjä 300 ja huuhka
jia 1 278. Rautapyyntiä rajoitettiin voimakkaasti
vuoden 1923 luonnonsuojelulailla.

Heikon lajintuntemuksen vuoksi petolintujen hävit
täminen oli vuosisadan alussa summittaista, ja hävi
tyksen kohteeksi joutui myös monia rauhoitettuja
lajeja. Porin kaupunki maksoi vuosina 1914-16
tapporahan 101 tuulihaukasta, jotka oli ammuttu
kanahaukan poikasina. Todellisuudessa kaupungille
tuotiin tuotiin tuona aikana ainoastaan yksi
kanahaukka.

Metsästys on ollut yhtenä syynä kiljuhanhen ja
heinäkurpan taantumiseen. Viime vuosisadan jälki
puoliskolla saattoi yhden metsästäjän syksyinen saa
lis olla Vuoksen suistossa 100-120 heinäkurppaa, ja
niitä metsästettiin myös pesimäpaikoilla soitimelta.
Pesimäalueilla tapahtunut pyynti on vaikuttanut

myös mustalinnun ja pilkkasiiven sisämaakannan
vähenemiseen.

Metsästys nykypäivänä. Tällä vuosisadalla metsäs
tyksen luonne on muuttunut suuresti: elinkeinosta
on tullut lähes yksinomaan vapaa-ajan harrastus, ja
samalla metsästäjien määrä on kasvanut voimak
kaasti. Nykyään maassamme on n. 3 700 metsästys-
seuraa ja esim. vuonna 1984 metsästyskortin lunasti
n. 290 000 henkilöä.

Rauhoitustoimien ja metsästysrajoitusten myötä
metsästys on muuttunut niin hyvin säädellyksi, ettei
se nykyään samalla tavalla uhkaa eläinlajiemme
asemaa kuin ennen. Metsästyksen piiriin kuuluu
kuitenkin edelleen muutamia huolestuttavasti taan
tuneita lintulajeja. Uuttukyyhky rauhoitettiin vuon
na 1965, mutta sen metsästys sallittiin uudelleen
vuonna 1977. Esim. metsästyskausina 1978/79-
1981/82 kyyhkyjä ammuttiin maassamme vuosittain
keskimäärin n. 122 000, joukossa myös uuttukyyh
kyjä. Peltopyitä ammuttiin samana ajanjaksona
vuosittain n. 3 400. Ahvenanmaalla ammutaan vuo
sittain kevätmetsästyksen yhteydessä n. 25 000 pilk
kasiipikoirasta. Maassamme ammutut pilkkasiivet
ovat enimmäkseen omaa pesirnäkantaamme. Suo
messa ammutuista mustalinnuista ja lapasotkista sen
sijaan suurin osa lienee peräisin maamme rajojen
ulkopuolelta.

Määritysvaikeuksien vuoksi metsästyksen yhteydes
sä edelleen ammutaan myös rauhoitettuja lajeja.
Suomessa ammutaan nykyään vuosittain noin mil
joona vesilintua, joista telkkiä on n. 180 000. Näi
hin lukuihin sisältynee myös jonkin verran muutto
matkoillaan usein telkkien seuraan hakeutuvia rau
hoitettuja uiveloita. Samoin on todennäköistä, että
n. 5 000 vuosittain ammuttavaan hanheen sisältyy
joitakin kiljuhanhia, ja että vuosittain ammuttujen
n. 2 000 taivaanvuohen ja n. 3 000 lehtokurpan
joukossa on myös muutamia heinäkurppia.

Arvioitaessa metsästyksen vaikutusta eläinkantoihin
ei tule unohtaa metsästäjien mittavaa työtä monien
riistalajien hyväksi. Tämä työ on välillisesti hyödyt
tänyt myös riistaa ravinnokseen käyttäviä petoja, ja
yhtenä syynä Etelä- ja Keski-Suomen suurpetokan
tojen viimeaikaiseen voimistumiseen on ollut hirvien
ja valkohäntäpeurojen nykyinen runsaus näillä alu
eilla.

Edellä on tarkasteltu yksinomaan metsästystä Suo
messa. Monet muuttolintumme joutuvat kuitenkin
ankaran metsästyksen kohteeksi talvehtimisalueil
laan ja muuttoreittien varrella. Euroopassa on jo
yksin vesilintujen metsästäjiä lähes neljä miljoonaa.
Etelämpänä Euroopassa monien lajien metsästys-
kausi on lisäksi pitempi kuin meillä. Monet vesilin
tumme talvehtivat Länsi-Euroopan ja Pohjanmeren
rannikoilla, missä metsästys on voimakasta. Esim.
Tanskan vesillä ammuttiin metsästyskausina 1966/
67—1975/76 kaudessa keskimäärin n. 17 000 musta
lintua, 8 000 pilkkasiipeä ja 7 000 lapasotkaa. Myös
Etelä-Eurooppaan tai sitä kautta muuttavat lajit
joutuvat kovan metsästyksen kohteeksi. Välimeren

23



maissa tapahtuvaa pyyntiä on pidetty tärkeimpänä
syynä Euroopan viiriäiskantojen heikkenemiseen.

Useissa Euroopan maissa metsästyksen piiriin kuu-
Juu runsaasti Suomessa rauhoitettuja lajeja. Ulko
mailla tapahtuva metsästys on vielä viime vuosikym
meninä verottanut ankarasti eräiden meillä jo pit
kään rauhoitettujen päiväpetolintujen kantoja. Yk
sin Italiassa ammuttiin vielä 1970-luvulla vuosittain
yli 80 000 petolintua. Hyvä esimerkki maamme
metsästyslainsäädännöstä poikkeavasta käytännöstä
on myös Tanska, jossa ammutaan useita meillä
rauhoitettuja kahlaajalajeja, vuosittain mm. 7 000
punakuiria, 10 000 töyhtöhyyppää ja 20 000—
50 000 kuovia.

Laiton tappaminen

Useimmat metsästyksen kohteena olleet eläinlajim
me ovat nykyään kokonaan rauhoitettuja tai niiden
metsästystä on rajoitettu. Rinnan rauhoitustoimien
ja metsästyssäädösten kehittymisen kanssa suhtautu
minen ns. vahinkoeläimiin on muuttunut suopeam
maksi. Asennemuutoksesta huolimatta monia lajeja
on tapettu laittomasti näihin päiviin saakka.

Merikotka, sääksi ja tunturihaukka rauhoitettiin
Suomessa vuonna 1926, muuttohaukka 1959, maa
kotka maan eteläosissa 1926 ja koko maassa 1962.
Rauhoitus ei kuitenkaan ole taannut näille lajeille
lain tarkoittamaa suojaa, vaan lintuja ja niiden
pesiä on hävitetty yleisesti. Aloitetuista maakotkan
pesinnöistä epäonnistuu Pohjois-Suomessa nykyään
noin neljännes, ja usein syyksi on voitu osoittaa
pesyeen tahallinen tuhoaminen.

Myös suurpetojamme ammutaan edelleen laittomas
ti. Nurjamielinen suhtautuminen petoihin on ollut
yleisintä poronhoitoalueella.

Räyskiä ja sääksiä on ammuttu viime vuosina
kalanviljelylaitoksilla. Sääksiä on pyydetty myös
siimojen avulla. Suomenlahdella tuhottiin kesinä
1983-84 useita räyskäkolonioita, osa harmaalokkien
vähentämiskampanjoiden yhteydessä. Samassa yh
teydessä tuhottiin myös rauhoitetun ja voimakkaasti
taantuneen selkälokin yhdyskuntia.

Kalastus

Kalastus ei ole tiettävästi hävittänyt Suomesta yh
tään kalalajia tai -kantaa. Kantojen ollessa muista
syistä heikkoja sillä kuitenkin voi olla paikallisesti
merkitystä uhkatekijänä. Kalastuksen vaikutusten
erottaminen muista kalakantoihin vaikuttavista teki
jöistä kuten kutualueiden tuhoutumisesta on yleensä
vaikeaa.

Yhtenä merilohen ja meritaimenen viimeisten luon
nonkantojen uhkana on nykyään liiallinen kalastus.
Kaloja pyydetään tehokkaasti sekä avomerellä että
joissa ja niiden suulla, jolloin emokaloja ei pääse
nousemaan jokiin riittävästi kudulle. Paikoin kudul
le nousevia kaloja pyydetään niiden kotijoesta salaa.
Lohen meripyynnin nykyistä tehokkaammasta ra
joittamisesta Itämeren maat ovat yrittäneet päästä
ratkaisuun jo vuosia, mutta toistaiseksi turhaan.

Liiallinen kalastus on aiheuttanut Tornion- ja
Simojoen merilohikantojen tuntuvan heikkenemisen
sekä lohen häviämisen vielä vapaana virtaavasta
Kiiminkijoesta.

Kutupyynti on todennäköisesti ollut yksi syy Sai
maan nieriän taantumiseen. Liiallinen kalastus uh
kaa myös joitakin maamme viimeisistä alkuperäisis
tä järvitaimenkannoista. Yhtenä syynä tähän on,
että nuoria järvitaimenia pyydetään huomattavia
määriä purotaimenina.

Kalanpyydyksiin tarttuu ja menehtyy myös jonkin
verran kuikkia, kaakkureita, sääksiä sekä itämeren-
ja saimaannorppia. Pyydyksiin hukkuminen on tär
keä kuolleisuustekijä etenkin nuorilla saimaannor
pilla.

Keräily

Eläin- ja kasvinäytteiden tallentaminen on luonnon-
tieteellisten museoiden tärkeimpiä tehtäviä. Lisäksi
luonnonesineiden keräilyn suosio harrastuksena li
sääntyy jatkuvasti. Huomattavaa osaa maamme eli
öistä ei pystytä tunnistamaan maastossa, jolloin
löytötieto voidaan varmentaa vain tallentamalla yk
silöitä kokoelmiin.

Näytteiden keräily ja tallentaminen ei yleensä uhkaa
eläin- ja kasvipopulaatioita, varsinkin kun keräilyä
voidaan säädellä mm. rajoituksin ja rauhoituksin.
Lisäksi tieteelliset seurat ja harrastusyhdistykset ja
kavat tietoa oikeista keräilytavoista. Kotimaisten
kokemusten ja ulkomaisten tutkimustulosten mu
kaan keräily voi kuitenkin joskus uhata häviämis
vaarassa olevia populaatioita, etenkin jos sen pää-
tarkoituksena on uhanalaisten tai harvinaisten lajien
saaminen. Eräillä harvinaisuuksilla käydään myös
kansainvälistä kauppaa.

Vielä 1900-luvun alussa lintutieteeseen kuului oleelli
sena osana oologia, munatiede, joka kuvailee lintu
jen munia. Sekä tieteellisiin että etenkin harrasteli
joiden kokoelmiin kerättiin tuolloin suuria määriä
myös harvinaisten lajien munia. Vuosisadan vaih
teessa ja hieman sen jälkeen Suomessa liikkui run
saasti keräilijöitä ja munien välittäjiä. Erityisen
haluttuja olivat — ja ovat edelleen — pohjoisten ja
itäisten lintuharvinaisuuksien munat. Keräys oli te
hokasta, koska apuna käytettiin seudun ja sen
linnuston tuntevaa paikallista väestöä. Lisäansioi
den toivossa paikkakuntalaisten tiedetään esim.
Enontekiössä vuosisadan alussa “juosseen kilpaa”
kaikille tunnetuille tunturihaukan pesille.

Munien keruun on arveltu vaikuttaneen maassamme
ainakin paikallisesti uivelon, tunturihaukan, puna
kuirin ja tunturipöllön taantumiseen. Tunturipöllö
jen ennätysmäisenä pesintävuonna 1907 oli yhdellä
talollisella samanaikaisesti myytävänä n. 800 mu
naa, joista hän itse perheineen oli kerännyt n. 240.
Myös rantakurvin pesät ovat kiinnostaneet keräili
jöitä. Muutamia vuosia sitten paljastuneessa itäval
talaisessa 35 000 munan kokoelmassa oli 60 Suo
mesta kerättyä pesyettä, joiden joukossa oli muuta
mia rantakurvin ja sääksen pesyeitä.

24



Munien lisäksi Suomesta on todennäköisesti viety
kuolleita lintuja ulkomaille täytettäväksi. Meiltä täs
tä ei ole varmoja todisteita, mutta Ruotsista on
tehokkaamman valvonnan vuoksi lukuisia esimerk
kejä.

Maastamme on viety petolintujen, todennäköisesti
myös uhanalaisten muutto- ja tunturihaukan, poika
sia haukkametsästäjien tarpeisiin. Keskiajan aatelis
ten ja ruhtinaitten harrastaman haukkametsästyksen
suosio on viime aikoina kasvanut etenkin Keski-
Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Englannissa haukka
metsästäjiä on nykyään n. 6 500, Saksan Liittotasa
vallassa 6 000 ja Tsekkoslovakiassa 200. Saksan
Liittotasavallan haukkakasvattajilla on arvioitu ole
van n. 20 000 haukkaa, ja vuotuiseksi tarpeeksi on
arvioitu 1 500 haukkaa. Haukkoja menee runsaasti
myös arabimaihin; Saudi-Arabia on tällä hetkellä
maailman tunnetuin haukkametsästysmaa.

Vaikka tilanne on nykyisin vuosisadan alun “villei
hin” vuosiin verrattuna hyvä, ei munien, poikasten
ja kuolleiden lintujen maastavientiä tule vähätellä.
Viime vuosien kokemukset osoittavat tällaisen toi
minnan päinvastoin lisääntyneen Pohjoismaissa, ja
muna- ja poikaskaupassa liikkuvien suurten raha
määrien takia se on saanut yhä enemmän järjestäy
tyneen rikollisuuden muotoja.

Keski-Euroopassa tilanne on johtanut paikoin sii
hen, että esim. muuttohaukan pesiä on vartioitava
yötä päivää mikäli pesinnän toivotaan onnistuvan.
Valvonnan tehostuessa etelämpänä Euroopassa pe
sien ryöstäjät ovat kiinnittämässä entistä enemmän
huomiota Pohjoismaihin. Suomen erittäin lievät
rangaistusmääräykset suorastaan houkuttelevat pe
sienryöstäjiä tänne. Hyvänä osoituksena toiminnan
kansainvälistymisestä on keväällä 1984 paljastunut
40 kanahaukan munan salakuljetus Suomesta Yh
dysvaltoihin sikäläisille haukankasvattajille.

Kasvien keräily on ollut Suomessa ainakin osasyynä
kampasaniaisen häviämiseen ja mesikämmekän
taantumiseen. Ahvenanmaalla ja Etelä-Hämeessä
esiintynyttä mesikämmekkää on yksistään luonnon-
tieteellisten museoiden kokoelmissa n. 2 000 yksilöä.

Kukkien poiminta sekä väri-, lääke-, mauste- ja
ravintokasvien keruu ovat vähentäneet monia kasvi
lajeja paikallisesti, ja kaupallisesti suuressa mitassa
harjoitettuina ne voivat muodostua uhkatekijöiksi
joillekin lajeille. Kukkien poiminta uhkaa lähinnä
eräitä kämmeköitä ja kauniskukkaisia tunturikasve
ja. Monin paikoin Keski-Euroopassa kämmekkä
esiintymiä on niiden suojelemiseksi vartioitava, ja
Ruotsin tullissa paljastui vastikään 10 000 soikko
kämmekän mukulan salakuljetusyritys.

Suomessa useimmat poiminnan kohteena olleet lajit
kuten imikkä, näsiä, kangasvuokko ja sinivuokko
ovat edelleen sen verran runsaslukuisia, ettei niitä
voi pitää valtakunnallisesti uhanalaisina. Joidenkin
kauniiden putkilokasvien kuten kirjopikarililjan,
miekkavalkun, tikankontin ja kylmänkukan yhtenä
uhkatekijänä on nykyään niiden kaivaminen ja siir
täminen kotipuutarhoihin.

Hyönteisten keruun, ennen muuta perhosharrastuk
sen, suosio on meillä viime aikoina kasvanut voi
makkaasti ja samalla keruumenetelmät ovat tehos
tuneet. Aiempien menetelmien rinnalle ovat kehitty
neet tehokkaat massapyyntivälineet kuten valo- ja
syöttirysät. Näiden jatkuvan käytön vaikutuksia
paikallisiin uhanalaisten lajien kantoihin ei ole riit
tävästi selvitetty.

Haitallisimpia hyönteisten keruumenetelmistä ovat
keinot, jotka tuhoavat lajin elinympäristön. Tällai
sia ovat esim. perhostoukkien keruu ravintokasveja
vahingoittamalla tai puissa elävien kovakuoriaisten
keruu runkoja kuorimalla.

Minkään hyönteislajin ei tiedetä pelkästään keräilyn
takia liävinneen Suomesta. Ulkomailla keräilyä on
kuitenkin jouduttu monin paikoin voimakkaasti ra
joittamaan. Altteimpia keräilylle ovat paikalliset ja
näkyvät lajit.

4.2 Häirintä, kuluminen ja liikenne
Rauhallisia laajoja metsäalueita vaativat nisäkäs- ja
lintulajit kuten ahma ja maakotka ovat kärsineet
ihmistoiminnan työntymisestä viimeisillekin erämaa
seuduille. Rauhattomuuden lisääntymiseen ovat vai
kuttaneet etenkin metsänhoitotoimien yleistyminen
ja metsäautotiestön laajentuminen koko maassa.
Metsätöistä uhanalaisten lajien kannalta haitallisim
pia ovat pesimiskauden aikaiset hakkuut ja ojituk
set. Metsäautoteiden rakentaminen on ollut erityisen
voimakasta 1970-luvulta lähtien (enimmillään 3 000
— 4 000 km vuodessa), ja nykyään näitä teitä on
yhteensä n. 30 000 km.

Etenkin Lapissa rauhattomuuden lisääntymiseen on
vaikuttanut myös moottorikelkkailu, joka alkoi
yleistyä 1960-luvulla. Nykyään moottorikelkkoja ar
vioidaan olevan jo n. 20 000.

Saaristossa häirintää ovat lisänneet veneilyn ja ran
tojen virkistyskäytön yleistyminen, rantojen mökit
tyminen sekä metsänhoitotoimien ulottuminen yhä
laajemmalle saaristoon. Suomessa on arvioitu ole
van 615 000 venettä. Viikonloppuretkeilijät eivät
hakeudu mielellään mökkisaarten rantaan, vaan
asumattomille rauhallisille luodoille, jotka voivat
olla tärkeitä linnuston pesimäpaikkoja. Osa veneili
jöistä käyttää kielloista huolimatta virkistysaluei
naan myös suojelualueita.

Saariston virkistyskäytön haitat ovat suurimpia tihe
ään asutuilla seuduilla. Uudenmaan saaristossa on
nykyisin parhaina kesäviikonloppuina n. 300 000
veneellä liikkujaa. Vaikutukset näkyvät linnustossa
jo selvästi. Esimerkiksi Helsingin lähisaaristossa pe
sii vesi- ja lokkilintuja enää lähinnä suojelualueilla
ja puolustusvoimien hallinnassa olevilla luodoilla.

Häirinnästä kärsivät eniten myöhään pesivät lajit
kuten pilkkasiipi, tylli ja selkälokki. Pilkkasiipipoi
kueet vaativat menestyäkseen suojaisia lahdelmia ja
poukamia, jotka ovat myös veneilijöiden suosimia
rantautumispaikkoja. Tyllin pesimäympäristöt,
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hiekka- ja somerikkorannat sekä silokallioluodot,
ovat puolestaan retkeilijöiden suosimia auringonot
topaikkoja. Merialueella häirinnästä ovat kärsineet
lisäksi merikotka ja räyskä, sisävesillä saimaannorp
pa ja kuikka.

Luonnonvalokuvauksesta tuli 1970-luvun alussa
suosittu harrastus. Erityisen suosittuja kuvauskoh
teita ovat olleet harvinaiset kasvi- ja lintulajit.
Kasvikuvauksessa uhkana on kasvustojen tallaami
nen. Tästä on viime vuosilta esimerkkejä monilta
Ahvenanmaan kämmekkäesiintymiltä. Linnuista
häirinnästä kärsivät etenkin arat, pesinnässään hel
posti häiriytyvät lajit, kuten merikotka ja muutto
haukka. Joidenkin uhanalaisten lintuharvinaisuuk
sien, esim. kiljukotkan, tunturihaukan ja rantakur
ym pesinnän uhkana voi olla myös lintujen tarkkai
lijoiden aiheuttama häirintä.

Vilkkaimmin retkeillyillä alueilla kasvillisuus on ku
lunut. Uhanalaisista kasvilajeista herkimpiä tallaa
miselle ja kulumiselle ovat monet kallioiden jäkälät
sekä eräät arat lehtokasvit.

Nopeasti kasvanut autoliikenne on yksi kangaskäär
meen ja kehrääjän uhkatekijä. Liikennekuolemat
ovat myös yhtenä syynä siihen viimeaikaiseen vähe
nemiseen.

4.3 Rakentaminen, kaivostoiminta ja
soranotto
Uhanalaisten eläinten ja kasvien esiintymät ovat
usein pienialaisia, jolloin vähäisetkin ympäristön
muutokset voivat vaikuttaa niiden säilymiseen. Ra
kentaminen, kaivostoiminta ja soranotto muuttavat
suppealla alueella elinympäristön täysin toisenlaisek
si, yleensä kelvottomaksi alueen entisille eläin- ja
kasvilajeille.

Asutuksen leviäminen, ranta- ja vapaa-ajan rakenta
misen lisääntyminen sekä tiestön laajeneminen ovat
olleet syynä monien uhanalaisten lajien vähenemi
seen (vesirakentamista tarkastellaan luvussa 4.4.4.).

Kaupunkirakentaminen on tuhonnut kaikki lehtona
dan esiintymät Helsingin seudulla. Kangasvuokko
on joutunut väistymään asutuksen tieltä Lahdessa,
Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Joutsenossa. Sa
moin on käynyt monille muillekin harjukasveille
kuten hämeenkylmäkukalle sen keskeisellä esiinty
misalueella Hämeenlinnassa. Vuorimunkin kasvu

paikoista Lohjalla suuri osa on jäänyt huvila-asu
tuksen alle. Ehkä tunnetuin esimerkki rakentamisen
vaikutuksista on siperianliliukan häviäminen 1950-
luvulla ainoalta suomalaiselta kasvupaikaltaan Jy
väskylän Kypärämäeltä omakotiasutuksen laajene
misen seurauksena.

Monien linnojen seinillä elävien jäkälien kuten lin
nankultajäkälän ja täplähyytelöjäkälän vähenemisen
tai häviämisen syynä on ollut linnojen restaurointi.
Laskettelurinteiden rakentaminen on merkittävin
välitön uhkatekijä Suomessa ainakin Kolin itä-rin
teellä tavattavalle harmaasulkukotilolle.

Suomessa on loma-asuntoja tällä hetkellä n.
300 000, ja vuosittainen rakennusvauhti on n.
15 000 asuntoa. Etelä-Suomen rannoista on raken
nettu jo noin kaksi kolmasosaa. Vuoteen 2000
mennessä loma-asuntojen määrän odotetaan kasva
van 450 000:een. Rakentaminen on aiheuttanut jär
vien ja meren rannoilla suuria maisemallisia muu
toksia. Myös kasvillisuuden kuluminen sekä ranta-
puuston ja vesikasvillisuuden raivaaminen ovat
muuttaneet rantojen luonnetta.

Yleisiä teitä oli maassamme 1970-luvun lopussa n.
75 000 km, ja yksityisteitä oli 1970-luvun alussa n.
90 000 km. Teiden, katujen ja pysäköintialueiden
kokonaispinta-ala on nykyään n. 300 000 ha, pro
sentin verran Suomen maapinta-alasta.

Mesikämmekän viimeinen suomalainen esiintymä
Ahvenanmaan Eckerössä tuhoutui tienoikaisussa.
pikkusokkosiiran ainoan tunnetun suomalaisen po
pulaation kohtaloksi koitui Uudenkaupungin Hepo
karin asfaltointi satama-alueeksi. Nykyiset asfaltilla
tai öljysoralla päällystetyt maantiet ja niiden heinäi
set vesakkomyrkytetyt pientareet eivät tarjoa sopi
vaa elinympäristöä monillekaan lajeille. Tämä on
yhtenä syynä mm. eräiden päiväperhosten ja keto-
kasvien taantumiseen.

Eläin- ja kasviesiintymien uhkana voivat usein olla
myös metsäautotiet. Ympäristöviranomaiset eivät
pysty nykyisessä tilanteessa riittävästi valvomaan
metsäautotiehankkeita.

Kaivosteolhisuutta harjoitetaan Suomessa parilla-
kymmenellä paikkakunnalla, yhteensä n. 10 000
ha:n alueella. Kallioista on 1960-luvulta lähtien
murskattu sepeliä tienrakentamiseen ja rakennus
teollisuuden tarpeisiin etenkin Lounais-Suomen
niukkasoraisilla alueilla. Kaivostoiminta voi uhata
myös luonnonsuojelualueilla esiintyviä lajeja, sillä
malminetsintä on asianomaisella luvalla yleensä sal
littua näillä alueilla. Luonnoltaan erikoiset paikat
ovat usein myös malminetsinnän kannalta kiinnosta
via. Tällä hetkellä malmi- tai teollisuusmineraalilöy
döksiä tutkitaan monilla suojelualueilla, mm. Palja
kan luonnonpuistossa ja Oulangan kansallispuiston
arvokkaimmissa osissa.

Kaivostoiminta muuttaa kohteen luonnon täydelli
sesti, mutta sen vaikutukset rajoittuvat yleensä kai
vosten ja louhosten lähistölle. Kalkinlouhinta on
todennäköisin uhka esim. monille jäkälä- ja sam
mallajeille sekä muutamille putkilokasveille kuten
lehtonoidanlukolle.

Suomessa on harjumuodostumia 1 516 000 ha, mikä
on 4.5 ¼ maan pinta-alasta. Soran ja hiekan vuo
tuinen käyttö oli 1970-luvulla noin 50 milj. m3.
Soranotto on tuhonnut joidenkin harjukasvien,
esim. harjukeltalieon, hämeenkylmänkukan, kan
gasvuokon ja kangasraunikin esiintymiä.

Merenpohjan hiekka- ja soravarojen hyväksikäyttö
on suurinta etelärannikolla. Tulevan kymmenvuotis
kauden aikana merihiekkaa on arvioitu nostettavan
8 milj. m3, minkä lisäksi meriväyhien ruoppauksissa
joudutaan noin 4 milj. m3 siirtämään pois alkuperäi
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seltä paikaltaan. Merenpohjan käyttö tuhoaa pohja
kasvillisuutta ja -eläimistöä Suomessa luonnostaan-
km niukoilla hiekka- ja sorapohjilla. Taantuviin
lajeihin kuuluvat mm. meriajokas ja eräät harvinai
set punalevät.

4.4 Elinympäristöjen muutokset

4.4.1 Kulttuurialueel

Monet kulttuurialueiden eläin- ja kasvilajit ovat
muuttuneet uhanalaisiksi, kun näiden alueiden pe
rinteinen käyttötapa on kokonaan lakannut tai voi
makkaasti muuttunut. Tällaisten lajien suojelu voi
daan monessa tapauksessa liittää kulttuurihistorial
listen maisemien ja muistomerkkien suojeluun.

Perinteisessä maanviljelyksessä laidun- ja heinämai
na käytettiin kosteita ranta- ja suoniittyjä, lehteviä
hakamaita, reheviä lehtoniittyjä sekä kuivia ketoja
ja ahoja; luonnonheinää korjattiin ja karja sai
hakea ravintonsa osaksi metsästä. Niittymäisten
avoimien kasviyhdyskuntien katoaminen on vaikut
tanut monin tavoin myös eläimistöön.

Laajat niityt ovat useimmiten perinteisen maaseutu
kulttuurin luomia. Niittyjä on ollut luontaisesti
meren ja monien jokien rannoilla, mutta näilläkin
paikoilla niiden laajuus oli pääasiassa ihmisen ja
karjan ansiota. Nyt rantaniittyjen laidunnus on
lakkaamassa tai jo lakannut, ja järviruoko, pajut ja
metsä valtaavat entiset niityt.

Laiduntamisen päättymisestä ovat kärsineet esimer
kiksi pienet ranta- ja vesikasvit kuten ojakaali ja
mutayrtti. Monet suuremmatkin niittykasvit ovat
taantuneet rantapensaikon ja ruo’ikon levitessä enti
sille laidunniityille. Uhanalaisia ja taantuneita ranta
niittyjen kasveja ovat mm. lapinkaura, pikkukilok
ki, pikkupunka, suolapunka, jauhoesikko ja ranta
katkero. Matalakasvuisten merenrantaniittyjen ete
länsuosirri on vähentynyt 1960-luvulta lähtien tuntu
vasti pesimäalueiden ruo ‘ ikoituessa ja pensoittues
sa. Rantaniittyjen kasvillisuuden vahvistuminen on
vaikuttanut myös lapinsirrin taantumiseen Peräme
rellä.

Kuivilla laidunniityillä oli runsaasti matalia ruohos
toja ja heinikoita, jotka etenkin kalkkialueilla olivat
hyvin runsaslajisia. Näiden ketojen käyttö jatkui
samanlaisena jopa vuosisatoja, joten niiden kasvi
peite oli hyvin vakiintunutta. Karja piti puut ja
pensaat katajaa lukuun ottamatta poissa. Peltovilje
lyyn siirryttäessä kedot jäivät metsittymään.

Ahot olivat kaskeamisen jälkeen laitumiksi jätettyjä
maita, jotka vähitellen metsittyivät joutuakseen ai
kanaan uudelleen kaskettaviksi. Aho kuului yhtenä
välivaiheena kaskikiertoon eikä ollut pysyvä kasvilli
suustyyppi. Lajistoltaan se oli melko samanlainen
kuin keto.

Ketojen ja ahojen metsityttyä niiden lajistoa säilyi
jossain määrin teiden varsilla ja peltojen pientareil
la, mutta näilläkin paikoilla lajisto on sittemmin
joutunut väistymään salaojitusten, teiden päällys

tyksen ja vesakkomyrkytysten vuoksi. Uhanalaisia
ketokasveja ovat mm. ketonukki, ketoraunikki ja
idänverijuuri. Ketokasvillisuuden vähentyessä myös
monet kukissa käyvät hyönteiset kuten päiväperho
set ovat huomattavasti niukentuneet.

Raivattaessa lehdoista heinämaita jätettiin varsinkin
Lounais-Suomessa ja Ahvenanmaalla osa lehtipuista
kasvamaan. Keskikesällä lehtoniittyjen ruohokas
vustot niitettiin ja alkusyksyllä puista latvottiin leh
deksiä talven rehuvaroiksi.

Lehtoniittytalouden loputtua lehtoniityt alkoivat
kasvaa umpeen: pähkinäpensas ja jalot lehtipuut
vesoivat runsaasti, mutta varsinkin kuusi lisääntyi.
Lehtoniittyjen metsittyminen on monien putkilokas
vien kuten räpyläsaran, kimalaisorhon, miekkaval
kun ja pikarililjan, sekä useiden päiväperhosten
kuten pikkuapollon tärkein uhkatekijä. Viime vuosi
na lehtoniittyjä on alettu kunnostaa ja hoitaa van
haan tapaan.

Aivan ihmisen lähiympäristössäkin oli oma vanhan
kulttuurin seuralaislajistonsa. Vanhassa tiiviissä ky
läyhteisössä ihmisen ja karjan vaikutus keskittyi
pihapiiriin, jossa maaperä oli ravinteikasta. Vanhan
kulttuurin piirissä viihtyi monia kookkaita ruohoja,
joista osa oli puhtaasti rikkaruohoja, osaa oli aina
kin joskus käytetty rohdoksena tai ravintokasvina.
Lääke- ja rohdoskasveista hyviä esimerkkejä ovat
myrkkykatko ja hullukaali, ravintokasveista kyläsa
vikka ja hyvänheikinsavikka. Joitakin kyläkasveja,
esim. kylämalva ja koirankieli, on säilynyt kaupun
kien joutomailla, vanhoissa kartanonpuistoissa tai
kaatopaikoilla.

Nykyisin viljelysmaat on salaojitettu, työt on ko
neellistettu, karjanlannan sijasta käytetään kemialli
sia lannoitteita, kylvösiemen on rikkasiemenetöntä
ja rikkaruohot torjutaan rikkakasvihävitteillä. Pel
lavaa, tattaria ja hamppua ei enää viljellä peltokas
veina. Peltojen nurmi- ja kesantovaiheet ovat suu
ressa määrin jääneet pois maan eteläosassa.

Maanviljelystapojen muutoksen seurauksena monet
peltomaiden linnut kuten tuulihaukka, ruisrääkkä,
peltopyy ja uuttukyyhky ovat vähentyneet selvästi.
Samoin on käynyt pelto-ojissa harvinaisena kasva-
ville isovesirikolle, oj asätkimelle, harmaahorsmalle
ja konnantädykkeelle sekä lukuisille peltojen rikka
kasveille, esim. peltosauramolle, peltorusoj uurelle ja
peltosänkiölle. Pellavan seurassa kasvamaan erikois
tuneet rikkakasvit pellavaluste, pellavasänkiö, pella
vavieras ja pellavahatikka katosivat 1950-luvulla.
Myös rukiin rikkaruohot, esim. kukonkannus,
ruisunikko, ruisvirna, ruiskaunokki ja ruiskattara
ovat kadonneet tai ainakin selvästi niukentuneet.
Samalla muutamat hyönteiset kuten ruiskaunokilla
elävä ruiskaunokkikoi ovat kadonneet.

Monet rikkakasvit, esim. aurankukka ja ruisunikko,
säilyivät meillä talven yli vain viljalaarissa, eivät
pelloilla. Niinpä ne taantuivat nopeasti tehokkaiden
siementen puhdistusmenetelmien tultua käyttöön.
Useat rikkakasvit ovat taantuneet samanaikaisesti
monissa muissakin maissa.
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4.4.2 Metsät

Käyttö vuosisadan vaihteeseen saakka

Tehokkaan metsätalouden seurauksena metsämme
ovat suuresti muuttuneet viimeisten vuosikymmen
ten aikana. Muutokset ovat olleet nopeita, ja kehi
tys näyttää jatkuvan samansuuntaisena. Ihminen oli
kuitenkin jo aiemminkin puuttunut voimakkaasti
metsiemme kehitykseen. Kaskeamisen, tervanpol
ton, karjan metsälaidunnuksen ja muiden metsän
perinteisten käyttömuotojen vaikutuksesta metsäm
me olivat viime vuosisadalla kovin erilaisia kuin nyt
tai ennen siirtymistä nykyisiin metsänhoito- ja met
sänuudistamismenetelmiin toisen maailmansodan
jälkeen.

Kaskeaminen oli hyvin laajamittaista 1800-luvun
puoliväliin saakka. Tuolloin kaskimaita oli noin 4
milj. hehtaaria, ja vuosittain kaskettiin noin 100 000
metsähehtaaria. Laajimmillaan kaskiviljelyalue kat
toi suurimman osan Etelä- ja Keski-Suomea aina
Kainuuseen saakka. Yleisintä kaskiviljely oli Keski-
ja erityisesti Itä-Suomessa (kuva 2), jossa se myös
jatkui pisimpään, monin paikoin tämän vuosisadan
alkuun saakka.

Kaskeamista muistuttava viljelymenetelmä oli ky
döttäminen, jota harjoitettiin meillä ainakin jo
1600-luvulla. Kydöttämisen avulla raivattiin vilje
lyyn sekä lähes puuttomia soita että soistuneita
metsiä. Kydöttäminen oli yleisintä Pohjanmaalla,
mutta sitä tehtiin myös Satakunnassa, Uudellamaal
la ja Itä-Suomessa.

Myös tervanpoltto vaikutti metsiimme pitkään. Se
oli yleistä jo 1600-luvulla ja saavutti huippunsa
1860-luvulla. Tämän jälkeen se alkoi vähentyä ja
päättyi tämän vuosisadan alussa. Tärkein tervantuo
tantoalue oli Pohjanmaa. Tervakauden alussa tär
keä alue oli myös Sisä-Suomen järvialue, lopussa
Kainuu.

Tervanpolton vaikutukset keskittyivät mäntykan
kaille. Tervantuotannon lisäksi männyn vähenemi
seen vaikutti paikoin laivanrakennus, joka jo 1600-
luvulla oli laajaa. Kun tervametsiköiksi valittiin
yleensä nuoria, laivanrakennus verotti järeitä män
niköitä. Männyn lisäksi laivanrakennuksessa käytet
tiin tammea, ja 1700-luvulla Lounais-Suomen tam
mimetsät hakattiin lähes kokonaan. Nykyiseen
uhanalaiseen lajistoomme näillä pinta-alaltaan vä
häisillä hakkuilla oli aikanaan huomattava kieltei
nen vaikutus.

Kaskikulttuurin aikana metsiä käytettiin yleisesti
karjan laidunalueina. Tämä vaikutti myös asutusta
ympäröivien metsien rakenteeseen ja kasvillisuuteen.
Vielä vuonna 1938 maatilojen metsäalasta oli laitu
mina 46 %, ja metsälaidunnus muuttui määrältään
merkityksettömäksi vasta 1950-luvulla.

Etelä- ja Keski-Suomessa kaskiviljely, tervanpoltto,
laiduntaminen ja muu perinteinen metsänkäyttö hä
vittivät metsiä tai saattoivat ne heikkoon tilaan
laajalti kylien ympäriltä. Kehitys johti vähitellen
vanhojen havumetsien korvautumiseen nuorilla leh

timetsillä. Maan eteläpuoliskossa oli 1800-luvun
puolivälissä monin paikoin pulaa tukkipuusta, pai
koin jopa polttopuusta.

Sahatavaran kysyntä ja vienti voimistuivat huomat
tavasti 1800-luvun jälkipuoliskolla. Sahatavaran
määrämittahakkuiden seurauksena maan eteläpuo
liskon metsien tila heikkeni tuolloin entisestään.

Muutokset 1900-]uvul]a

Yksityismetsälain ja metsänparannuslain voimaan-
tulo vuonna 1928 loi edellytykset suunnitelmalliselle
metsätaloudelle. Maailmansotien välisenä aikana
metsämme elpyivät, ja samalla puulajisuhteet ja
jossain määrin myös puuston ikärakenne muuttuivat
kohti metsissämme ennen kaskikulttuuria vallinnut
ta tilaa.

Toisen maailmansodan jälkeen metsänhoito-,
-uudistamis- ja -käsittelymenetelmät ovat nopeasti
muuttuneet. Vallitseviksi ovat tulleet avohakkuut,
keinollinen uudistaminen, maaperän koneellinen
muokkaus, ojitukset, lannoitukset ja kemiallinen
vesakontorjunta. Avohakkuiden määrä vaihteli
1970-luvulla vuosittain 65 000—125 000 hehtaariin.
Metsämaata muokattiin 1970-luvun lopussa vuosit
tain noin 100 000 ha, ja muokkausmenetelmistä
varsinkin auraus on yleistynyt. Metsien ojitus ja
lannoitus lisääntyivät voimakkaasti 1960-luvulla.
Metsiä on lannoitettu kaikkiaan noin kaksi miljoo
naa hehtaaria. Ojituksia käsitellään tarkemmin soi
den yhteydessä.

Voimaperäinen, keinolliseen uudistamiseen perustu
va metsätalous on köyhdyttänyt ja yksipuolistanut
metsäluontoamme. Nykyisistä talousmetsistä nor
maaliin metsäsukkessioon kuuluvat alun lehtipuu
vaihe ja lopun ikimetsävaihe puuttuvat. Kiertoajan
lyhennyttyä metsien keski-ikä on alentunut. Puula
jisto on yksipuolistunut havupuiden, erityisesti kuu
sen, eduksi lehtipuiden kustannuksella. Myös van
han lahon puuaineksen korjuu sekä ojitukset ovat
vähentäneet metsien luontaista moni-ilmeisyyttä.

Muutosten vaikutukset uhanalaisiin lajeihin

Metsissämme tapahtuneet muutokset ovat vaikutta
neet hyvin monien eläin- ja kasvilajien elinoloihin.
Seuraavassa on tarkasteltu eräitä uhanalaiseen lajis
toomme eniten vaikuttaneita muutoksia.

Ikimetsät. Uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kannal
ta kielteisimpiä muutoksia on ollut ikimetsien vähe
neminen. Alue toisensa jälkeen on otettu puuntuo
tantoon, ja kirveen koskemattomista metsistä on
enää rippeitä jäljellä.

Metsien ikärakenteessa tällä vuosisadalla tapahtunut
kehitys on ollut Etelä- ja Pohjois-Suomessa erilai
nen. Etelä-Suomessa vanhojen (yli 80 v) metsien
osuus on 1920-lukuun verrattuna hieman kasvanut,
Pohjois-Suomessa niiden (yli 120 v) osuus on sa
manaikaisesti vähentynyt lähes puoleen (taulukko
1). Viimeisten 50 vuoden aikana Pohjois-Suomen
metsät ovat muuttuneet rajusti. On syytä korostaa,
että kaskeaminen, tervanpoltto ja metsälaidunnus
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Kuva 2. Kaskiviljelyn yleisyys Suomessa vuoden
1860 tienoilla 0. Heikinheimon (1915) mukaan.

hyvin harvinaista

harvinaista

j melko
[-ti tavallista

tavallista

yleistä

r hyvin yleistä

29



rajoittuivat maan etelä- ja keskiosiin. Toisen maail
mansodan jälkeen metsätalous on muuttanut näky
vimmin juuri Pohjois-Suomea. Niinpä esim. Keski-

Lapin metsämaasta oli 1960-luvun lopussa peräti
puolet aukeaa uudistusalaa, taimistoa tai riukuvai
heen metsää (kuva 3).

Taulukko 1. Metsien ikärakenteen (kolme ikäluokkaa) kehitys Etelä- ja Pohjois-Suomessa valtakunnan
metsien inventointien mukaan. Luvut tarkoittavat osuutta (¾) metsämaan alasta.

Etelä-Suomi Pohjois-Suomi

inventointivuodet 1-40 41-80 yli 80 1-60 61-120 yli 120

1921—1924 30 54 14 13 30 55
1951—1953 20 58 21 18 37 44
1971—1976 32 41 23 33 30 32

Ikimetsiä vaativien eläin- ja kasvilajien kannalta
taulukko 1 antaa Etelä-Suomen metsistä harhaan-
johtavan kuvan, koska vanhimman ikäluokan alara
ja on vain 81 vuotta. Kun uhanalaisten eliölajien
yhteydessä puhutaan ikimetsistä, tarkoitetaan huo
mattavasti vanhempia metsiä, joiden määrä on vä
hentynyt sekä Pohjois- että Etelä-Suomessa jyrkästi.
Niinpä esim. yli 140-vuotiaiden metsien määrä vähe
ni vuosista 1951-53 vuosiin 1971-76 peräti 350 000
ha ja nykyisin tällaisia metsiä on Suomen pinta-alas
ta vain 6 ¾. Etelä-Suomessa lähes kaikki ikimetsät
ja Pohjois-Suomessakin suuri osa niistä sijaitsee jo
suojelluilla alueilla.

Ikimetsissä elää erikoinen eliöstö. Monet lajeista
ovat vaateliaita ja pitkälle erikoistuneita eivätkä tule
toimeen talousmetsissä. Luontaisesti uudistuvan
metsän talousmetsäksi muuttumisen vaikutuksista
eliölajistoon on vähän tietoja. Erään ruotsalaisen
arvion mukaan talousmetsissä elävien eliölajien
määrä olisi luonnontilaisiin metsiin verrattuna vain
vajaa kolmannes.

Monet ikimetsien eläin- ja kasvilajit edellyttävät
varjoisuutta ja kosteaa pienilmastoa. Vanhojen met
sien uhanalaisia lajeja ovat mm. monet kovakuoriai
set, kelojen, liekopuiden ja vanhojen lehtipuiden
epifyyttijäkälät ja maksasammalet sekä monet lois
ja lahottajasienet. Selkärankaisten eläinten joukossa
on joitakin vanhojen metsien lajeja kuten liito-ora
va, varpuspöllö ja pikkusieppo, mutta nämä eivät
ole yhtä riippuvaisia vanhoista metsistä kuin monet
edellä lueteltujen eliöryhmien lajit.

Monien uhanalaisten lajien asema olisi olennaisesti
parempi, jos vanhoja lahoja puita, lahokantoja,
keloja ja liekopuita jätettäisiin metsiin edes vähän.
Talousmetsistä tällainen puuaines pyritään kuiten
kin tarkoin korjaamaan pois. Metsien “siistimises
tä” kärsivät myös kololinnut. Esimerkiksi vaiko-.
selkä-, pikku- ja harmaapäätikka hakkaavat pesäko
lonsa lahoihin puihin ja hakevat ravintonsa pää
asiassa lahopuusta.

Vanhojen metsien hävitessä kotkan, merikotkan ja
sääksen pesäalustanaan käyttämiä suuria vankkaok

saisia puita on jäljellä entistä vähemmän. Nuoriin
heikko-oksaisiin ja -latvuksisiin puihin rakennetut
pesät romahtavat joskus alas kesken pesimiskauden.

Lehti- ja sekametsät. Kaskeamisen ja metsälaidun
nuksen päätyttyä metsämme alkoivat kuusettua, jo
ta on sittemmin nopeutettu metsänhoidollisin toi
min. Etelä-Suomessa kuusivaltaisten metsien osuus
on 1920-luvulta lähtien kasvanut 28 ¾:ista 42
¾ :iin, Pohjois-Suomessa niiden osuus on hieman
pienentynyt, koska siellä metsänhoidossa on suosit
tu mäntyä.

Luontaisen kuusettumisen ja havupuita suosivan
metsänhoidon seurauksena kaskikaudella yleiset
lehti- ja sekametsät ovat vähentyneet. Lehtipuuval
taisten metsien osuus metsämaasta on koko maassa
enää 8 ¾. Runsaimmin lehtimetsiä on Etelä- ja
Itä-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa, alueilla, joilla
kaskiviijely jatkui pisimpään.

Lehti- ja sekametsien vähenemisestä ovat kärsineet
etenkin useat jäkälä-, sieni- ja hyönteislajit, joista
monet vaativat suuria vanhoja lehtipuita. Erityisen
runsas on haapaan erikoistunut lajisto. Valkoselkä
tikan nykyinen esiintyminen maassamme rajoittuu
selvästi viimeisten kaskikoivikoiden alueille.

Lehdot. Hakkuut ja kuusettuminen uhkaavat myös
lehtoja, jotka ovat ikimetsien tavoin erittäin tärkeä
uhanalaisten lajien elinympäristö. Lehtoja on ollut
maassamme aikujaankin vähän ja niistäkin suuri
osa on jo varhain raivattu viljelyksiksi. Nykyisistä
metsistä lehtoja on maan eteläosissa vain prosentin
verran, pohjoisessa selvästi vähemmän. Jalopuuleh
toja, jotka ovat uhanalaiselle lajistolle erityisen
merkittäviä, on maassamme vain suppealla alueella,
lähinnä Ahvenanmaan ja lounaisrannikon kapealia
tammivyöhykkeellä. Jalopuut, pähkinäpensaat ja
yleisemmätkin lehtipuut hakataan usein metsistä
pois “roskapuina”, mikä on kaventanut monien
lehdoille tyypillisten eläin- ja kasvilajien elinmahdol
lisuuksia.

Lehtojen uhanalaisia putkilokasveja ovat esim. ha
jasara, miekkavaikku ja lehtonoidanlukko. Monet
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Kuva 3. Aukean uudistusalan ja taimistojen sekä
riukuvaiheen osuus metsämaan alasta 1960-luvun
lopulla.
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vanhoja jaloja lehtipuita vaativat hyönteiset kuten
erakkokuoriainen, tammipiiloyökkönen ja tammiri
tariyökkönen sekä suursienet kuten juurtotatti, hä
ränkieli ja koppelokääpä, ovat tulleet lehtojen
muuttuessa uhanalaisiksi.

Kuloalueet. Entisaikoina tuli vaikutti eniten luon
nonmetsien tilaan. Moreenimaiden havumetsät ovat
olleet paloherkkiä, ja kalliomänniköt ovat luonnon-
oloissa palaneet keskimäärin kerran pari vuosisadas
sa. Sitä vastoin kosteapohjaiset tiheät ikikuusikot
ovat vaikeasti syttyvinä välttäneet metsäpaloja vuo
sisatoja.

Nykyisin kulot polttavat metsiä hyvin vähän, useim
pina vuosina alle 1 000 ha. Aiemmin tilanne oli
toinen. Esim. vuonna 1924 paloi yksin valtionmet
sää yli 53 000 ha. Tulen valta metsissämme oli
kuitenkin suurin 1800-luvun alkupuoliskolla, kas
kenpolton huippukaudella.

Paloalueiden lajeja ovat esim. huhtakurjenpolvi
sekä monet luteet ja kovakuoriaiset, joista useat
ovat hävinneet maastamme kokonaan.

Metsien pirstoutuminen. Lehtojen ja ikimetsien ko
konaispinta-alan vähenemisen lisäksi monien eliöla
jien uhkana on tällaisten alueiden pirstoutuminen.
Jäljellä olevat lehdot ja ikimetsät ovat enimmäkseen
pieninä pirstaleina. Etäisyyttä jonkin uhanalaisen
lajin populaatiosta toiseen voi olla jopa satoja
kilometrejä. Tällöin lajin katoaminen tietystä lehto-
tai ikimetsälaikusta voi jäädä huonon leviämiskyvyn
vuoksi pysyväksi.

4.4.3 Suot

Maassamme on ollut alunperin soita yli 100 000 km2
eli hieman vajaa kolmannes pinta-alasta. Soita otet
tiin viljelykseen tai raivattiin luonnonniityiksi jonkin
verran jo 1800-luvulla, mutta vielä 1950-luvulla
suomme olivat maan eteläosissakin enimmäkseen
luonnontilaisia. Pelloiksi soita on kuivatettu niiden
kokonaispinta-alasta 8 o.

Parikymmentä vuotta sitten alkoi soiden laaja ko
neellinen ojitus metsänkasvun edistämiseksi. Ojitus
saavutti huippunsa vuosina 1969-70, jolloin ojitet
tim vuosittain n. 3 000 km2. Tämän jälkeen ojitus
vauhti on hidastunut ja 1970-80-lukujen vaihteessa
se oli n. 1 000 km2 vuodessa. Vuoden 1980 loppuun
mennessä turvemaista oli ojitettu 56 ¾, Etelä-Suo
messa 83 ¾ ja Pohjois-Suomessa 39 ¾. Ojitusten
seurauksena metsämaan ala on 1960-luvun puolivä
lin jälkeen lisääntynyt yli miljoonalla hehtaarilla.
Maan eteläosissa on jo laajoja alueita, joissa ei ole
enää yhtään ojittamatonta laajaa suota. On arvioi
tu, että vähintään 70 ¾ maamme suopinta-alasta
menettää luonnontilansa vuosituhannen vaihteeseen
mennessä.

Ojitusten rinnalle suoluonnon tuhoajaksi on noussut
turveteollisuus. Polttoturpeen tuotantoon on varattu
soita n. 1 000 km2 ja siihen on ehdotettu varattavak
si lisää nelinkertainen määrä.

Ojitus on kohdistunut valikoivasti toisaalta metsäi
sun soihin, rämeisiin ja korpiin, toisaalta reheviin
soihin, etenkin lettoihin. Uhanalaisen lajiston kan
nalta lettojen ojitukset ovat olleet haitallisimpia.
Lettoja on ollut maassamme alunperinkin vähän ja
suuri osa niistä on otettu jo aiemmin viljelysmaiksi.
Nykyisin letoista on jäljellä enää murto-osa, Etelä-
ja Keski-Suomesta ne ovat hävinneet lähes täysin.

Lettojen hävitessä monet niiden kämmekkä- ja sara
kasvit sekä sammal- ja sienilajit ovat muuttuneet
uhanalaisiksi. Mesikämmekkä on meiltä jo koko
naan hävinnyt.

Tiedot soiden selkärangattomista eläimistä ovat var
sin puutteellisia. On kuitenkin todennäköistä, että
useita lajeja on jo hävinnyt maastamme. Perhosissa
on useita uhanalaisia soiden lajeja kuten suokirjosii
pi, suonokiperhonen ja rahkahopeatäplä.

Monet suolintulajit ovat taantuneet selvästi ainakin
paikallisesti, mutta eivät vielä siinä määrin, että ne
olisivat valtakunnallisesti uhanalaisia.

Ojituksen aiheuttamat muutokset suolla ovat usein
vähittäisiä mutta palautumattomia. Koska suurin
osa ojituksista on tapahtunut vasta viime vuosikym
meninä, emme vielä tunne kaikkia ojitusten vaiku
tuksia eläin-ja kasvilajeihin.

4.4.4 Vedet ja rannat

Suomen pinta-alasta on n. 10 ¾ järviä, lampia ja
jokia. Järviä (alarajana 500 m2) on n. 180 000,
joiden rantaviivan pituus saarineen on yhteensä n.
140 000 km ja pinta-ala 31 700 km2. Meren rannik
koa Suomella on n. 1 100 km, missä rantaviivaa
saarineen on n. 26 000 km ja yli 0.3 ha:n saaria n.
17 000.

Vesistöissämme on tapahtunut 1900-luvulla ja eten
kin viime vuosikymmeninä runsaasti kasvi- ja eläin
lajeille haitallisia muutoksia. Näistä merkittävimpiä
ovat olleet vesien säännöstely- ja järjestelyhankkeet,
patoamiset, perkaukset ja ruoppaukset. Suomessa
on enää harvoja luonnontilaisia laajahkoja vesistö
jä. Lähes luonnontilaisia pienvesistöjä ja vesistön
osia on kuitenkin säilynyt jonkin verran, eniten
pohj oisimmassa Lapissa. Vesirakentamisen lisäksi
veden laadun muutokset, rehevöityminen, likaantu
minen ja happamoituminen ovat vaikuttaneet mo
niin lajeihin haitallisesti. Rantarakentamista on kä
sitelty edellä luvussa 4.3.

Vesien säännöstely ja rakentaminen

Säännösteltyjä luonnonjärviä on maassamme n. 160
ja niiden yhteispinta-ala on ii. 9 600 km2 (30 ¾
järvipinta-alasta). Tämän lisäksi useiden järvien ku
ten Saimaan ja Pielisen vedenpinnan korkeutta
muutetaan poikkeusj uoksutuksin. Säännöstelyhank
keita toteutettiin runsaasti etenkin 1960- mutta myös
1970-luvulla. Kaikkiaan noin puolet järviemme ran
noista on säännöstelyn tai poikkeusjuoksutusten
piirissä. Esimerkiksi 17 suurjärvestämme ainoastaan

32



Kitkajärven pinnan korkeusvaihtelut ovat täysin
luonnonmukaisia.

Saimaannorppa on viime vuosina kärsinyt Saimaan
talvijuoksutusten aiheuttamista poikastappioista.
Säännöstely vaikeuttaa kuikan pesintää ja on ollut
yksi syy Inarin nieriän taantumiseen. Järvien tulva-
rannoilla tavataan joitakin suojelua vaativia kasvua
jeja kuten kynäjälava, jonka kasvupaikkoja sään
nöstely on suuresti muuttanut. Tulvien loputtua
säännöstelyn takia on rantojen umpeenkasvu ja
pensoittuminen vähentänyt suuresti ranta- ja luhta
orvokin esiintymiä.

Järvien pintaa on maassamme laskettu yli kahden
vuosisadan ajan, minkä seurauksena lähes 3 000
järveä on osittain tai kokonaan kuivunut. Rannik
koseuduilla alkuperäisistä hyvistä lintujärvistä on
aikojen kuluessa kuivattu noin puolet. Kuivatuksen
seurauksena matalien ja rehevien järvien ekosystee
mit ovat muuttuneet tai tuhoutuneet.

Voimakkaimpien muutosten kohteeksi vesistöistäm
me ovat joutuneet virtaavat vedet. Etenkin voima
laitosrakentaminen siihen liittyvine veden korkeuden
ja virtaaman säännöstelyineen on muuttanut suures
ti useimpien suurten jokien eliöyhteisöjä. Vesiä on
1800-luvulta lähtien perattu ja rakennettu vesiliiken
nettä varten n. 6 000 km ja uittoa varten n. 40 000
km. Pieniä puroja on tuhoutunut etenkin metsän-
hoitoon liittyneissä perkauksissa.

Suomessa on arvioitu olevan n. 5 200 koskea, joista
75 ¾ on pieniä (putouskorkeus alle 5 m). Koskista
on rakennettuja n. 1 500. Vesissämme on n. 250
voimalaitospatoa ja 1 500 muuta pienempää estettä,
lähinnä saha-, mylly- ja uittopatoja. Suurjoistamme
ainoastaan Tornionjoen ja Tenojoen pääväylä on
sulkematta ja pienemmistäkin joista valtaosa on
padottu.

Voimalaitospadot estävät vaelluskalojen nousun li
sääntymisalueille ja muuttavat jokivesistöt kosketto
miksi, virtakutuisten kalojen poikasille elinkelvotto
miksi allasjonoiksi. Lisäksi jokien ruoppaukset ja
uittoperkaukset ovat tuhonneet runsaasti kutualuei
ta. Lohen vaelluspoikastuotannosta onkin Itäme
reen laskevissa joissa jäljellä vain viidesosa, ja
maamme 47 meritaimenen lisääntymisjoesta on jäl
jellä enää viisi. Järvilohen lisääntymisalueet ovat
tuhoutuneet kokonaan. Virtaavien vesien muutokset
ovat kaventaneet myös järvitaimenen, vaellussiian,
harjuksen, toutaimen, vimman ja saukon elinmah
dollisuuksia.

Virtaavien vesien rakentamisen vuoksi useat selkä
rangattomat eläimet ovat taantuneet. Tällaisia ovat
jokihelmisimpukka, virtalude sekä monet vesiperho
set, päiväkorennot, koskikorennot ja vesikovakuori
aiset.

Virtaavissa vesissä on erikoistunut sammal-, jäkälä
ja levälajisto. Uhanalaisista lajeista esim, eräät pu
rosammalet elävät virtaavissa vesissä, etenkin kos
kissa. Uhanalaisissa putkilokasveissa virtaavien ve
sien lajeja on vähän, yhtenä esimerkkinä pienissä
puroissa kasvava purosätkin. Perkaukset lienevät

tuhonneet Lounais-Suomen viimeisen sorsanputki
esiintymän.

Jokien ja järvien alaville rannoille kehittyy luontai
sesti tulvaniittyjä ja tulvametsiä. Laajat tulvaniityt
ovat kuitenkin enimmäkseen ihmistoiminnan tulos
ta. Voimalaitosten rakentaminen on tuhonnut tulva
niityt mm. Kemijoen varsilta. Nykyisin tulvaniittyjä
on jäljellä Tornionjoen, Ounasjoen, Oulankajoen ja
lijoen yläjuoksun varsilla.

Lapin jokien tulvarannat ovat olleet useiden kasvua
jien kuten siperianvehnän, sukassaran ja lapinesikon
leviämisteitä. Siperianvehnän kasvupaikoista noin
puolet on tuhoutunut Kemijoen alajuoksun allasta
misen vuoksi. Kitisen rakentaminen tuhoaa suuren
osan lapinesikon kasvupaikoista ja sukassaran ete
läisimmät esiintymät.

Lähteet ja lähdepurot ovat elinympäristönä erikoi
sia, kesällä viileitä ja talvella roudattomia. Elinym
päristön erikoinen luonne näkyy myös eliöstössä,
johon kuuluu paljon yksinomaan lähteissä tavatta
via lajeja. Lähteissä voivat tulla toimeen toisaalta
kylmään sopeutuneet lajit ja toisaalta lajit, jotka
eivät kestä maaperän jäätymistä. Lähteissä ja niiden
ympäristöissä on säilynyt jäänteinä reliktiesiintymiä
sekä nykyistä kylmemmistä (kuusamonsarake ja
kultarikko) että lämpimämmistä ilmastovaiheista
(taarna, lehtokattara ja metsälitukka).

Viime vuosikymmeninä suuri osa lähteistä on tuhou
tunut, erityisesti ojitusten yhteydessä. Lisäksi lähtei
tä on usein muutettu kaivoiksi ja suurista lähteistä
on tehty vedenottamoita tai kalalammikoita. Pai
koin soranotto on kuivattanut lähteitä alentamalla
pohjaveden pintaa.

Lähteissä ja lähdepuroissa elää monia uhanalaisia
sammalia kuten purolaakasammal ja putkilokasveja
kuten lähdesara ja metsälitukka. Lähteiden uhan
alaiseen lajistoon kuulunee myös selkärangattomia
eläimiä, joista tiedot ovat kuitenkin puutteellisia.

Veden laadun muutokset

Suomen järvet ovat herkkiä veden laadun muutok
sille. Tähän ovat syynä järvien mataluus (keskisy
vyys 6.9 m), pitkä talvi ja niukkaravinteinen vesi.
Järviemme kokonaispinta-alasta on tällä hetkellä
pahoin likaantunut 680 km2 (2 ¾) ja lievästi likaan
tunut 3 200 - 4 700 km2 (10-15 ¾). Suomessa
jätevesien aiheuttamat haitat yleistyivät voimak
kaasti 1950-luvulla. Järvien ja rannikon veden laatu
parani 1970-luvulla jonkin verran. Haitta-alue ei
kuitenkaan juuri pienentynyt, vaan kyse oli lähinnä
haitta-asteen vähenemisestä. Jokivesien laatu heik
keni vielä 1970-luvulla.

Itämeren rannikoilla asuu n. 16 miljoonaa asukasta,
ja Suomen väestöstä 35 ¾ asuu rannikolla. Itäme
reen tulee valuma-alueelta vuodessa 1.3 miljoonaa
tonnia eloperäistä ainetta, yli 300 000 tonnia typpeä
ja 26 000 tonnia fosforia. Talvisen jäätymisen, mur
toveden, altaan muodon ja virtausolojen vuoksi
Itämeri on altis ihmisen aiheuttamille ympäristö
muutoksille. Suomen rannikkovesistä on n. 100 km2
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pahoin likaantunut ja n. 1 500—2 000 km2:n alueel
la jätevesien vaikutus on ajoittain todettavissa.

Vesistöihin ajautuva, hajotessaan happea kuluttava
eloperäinen aines on yli 90 % :sti ja kiintoaines lähes
kokonaan peräisin teollisuuslaitoksista, lähinnä
massa- ja paperiteollisuudesta. Vesistöjä kuormitta
vasta fosforista suurin osa tulee hajakuormituksena
haj a-asutuksesta, karj ataloudesta, maanvilj elystä ja
metsätaloudesta. Hajakuormituksen vaikutukset ko
rostuivat 1960-70-luvuilla, lähinnä maa- ja metsäta
louden lisääntyneen lannoitteiden käytön seuraukse
na. Kalankasvatuslaitokset ovat yleistyneet voimak
kaasti 1970-luvulta lähtien, ja ne ovat monin pai
koin lisänneet selvästi fosforikuormitusta.

Vesien likaantumisesta ja rehevöitymisestä ovat kär
sineet monet Itämereen laskeviin jokiin kudulle
nousevat kalat kuten lohikalat sekä toutain ja vim
pa. Sisävesissä veden laadun heikkeneminen on
vaikuttanut uhanalaiseen lajistoon etenkin Saimaal
la, jossa se on kaventanut saimaannorpan, järvilo
hen ja nieriän elinalueita. Vesien likaantuminen
uhkaa myös tiettyjä syvien oligotrofisten vesien
hapekkaissa syvänteissä eläviä äyriäislajeja.

Happaman laskeuman aiheuttama vesien happamoi
tuminen on jo aiheuttanut esim. monissa Etelä-Nor
jan ja Etelä-Ruotsin järvissä eliöstölle vakavia vau
noita. Pohjoismaissa arvioidaan olevan happamoi
tuneita järviä nykyään n. 30 000. Suomessa vallitse
vien ruskeiden vesien puskurikyky on korkean hu
muspitoisuuden vuoksi kirkkaita vesiä parempi.
Useat eteläisen rannikkoseudun kirkasvetiset pikku-
järvet ovat jo kuitenkin selvästi happamoituneita.
Happamoitumisen haitat ilmenevät nopeimmin
harju- tai kallioalueiden pienillä valuma-alueilla.

Suomessa soiden ojitukset ovat aiheuttaneet paikal
lisesti vesistöissä korkeita liete- ja humuspitoisuuk
sia sekä happamoitumista. Lievästi happamissa ve
sissä humuspitoisuuden kohoaminen parantaa pus
kurikykyä.

Vesieliöstölle tuhoisimpia ovat happamuuden no
peat muutokset. Näin keväinen lumen sulamiskausi
muodostuu helposti etenkin pienissä vesistöissä
kriittiseksi ajankohdaksi. Happamoituminen lisää
myös joidenkin metallien, ennen kaikkea alumiinin
ja raskasmetallien, liukenemista maaperästä ja kul
keutumista vesistöihin, mikä lisää haittavaikutuksia
vesieliöstöön.

Alunamailla ojitus voi aiheuttaa alapuolisten vesis
töjen äkillisen happamoitumisen. Pohjanmaalla
maaperästä jokiin ojitusten seurauksena päässeen
alumiinisulfidin aiheuttama veden äkillinen happa
moituminen on aiheuttanut kalakuolemia.

Monissa Norjan ja Ruotsin järvissä happamoitumi
nen on tuhonnut koko kalakannan. Etenkin kalojen
mäti ja vastakuoriutuneet poikaset ovat herkkiä
aihaisille pH-arvoille, ja tavallisesti kalakanta tu
houtuukin lisääntymisen epäonnistumisen vuoksi
ennen kuin veden pH laskee aikuisetkin kalat tappa
valle tasolle. Poikkeuksena ovat kalojen joukkokuo
lemat keväisin, jolloin lumeen kerääntyneet happa

muutta aiheuttavat aineet joutuvat sulamisvesien
mukana vesistöön. Kalojen häviäminen karkottaa
niitä syövät linnut kuten kuikan ja sääksen. Ruotsis
sa sääksen poikastuotto on heikentynyt pahiten
happamoituneella alueella vuosina 1971-82.

Ruotsissa happamoituminen on vaikeuttanut pai
koin sammakon ja rupikonnan lisääntymistä tuhoa
malla mätiä. Happamoituminen aiheuttaa muutok
sia levälajistossa ja levälajien runsaussuhteissa sekä
kasviplanktonin, eläinplanktonin ja pohjaeläimistön
lajimäärän pienenemisen. Pohjaeläimistä simpukat,
kotilot ja rapu ovat arkoja happamoitumiselle.
Useissa Etelä-Norjan joissa happamoituminen on
aiheuttanut jokihelmisimpukan häviämisen.

Merenrannat

Merenrantojen kasvillisuuteen ja eläimistöön vaikut
tavat veden suolapitoisuus, merenpinnan korkeus-
vaihtelut, rannan aines sekä rannikon muoto, avoi
muus ja suojaisuus.

Maankohoamisrannat ovat yksi Suomen rannikon
erikoisuuksista. Maankohoaminen on nopeinta (9
mm/vuosi) Perämerellä ja hitainta (1-3 mm/vuosi)
Suomenlahden perukassa. Merestä paljastuneelle
maalle syntyy useita sukkessiovyöhykkeitä, joihin
vaikuttaa mm. rannan topografia. Perämerellä avoi
men rannan muuttuminen rantametsäksi kestää 60-
160 vuotta. Osa kohoavasta maasta soistuu vähitel
len.

Itämeren rantoihin kohdistuu kovia taloudellisen
hyväksikäytön ja virkistyskäytön paineita. Maanko
hoamisrantojen kasveista suojelua kaipaavat etenkin
eräät pohjoisen Itämeren kotoperäiset eli endeemiset
lajit ja alalajit. Näistä uhanalaisimpia ovat peräme
renmaruna ja upossarpio.

Maankohoamisen synnyttämät fiadat ovat matalia,
merestä kuroutuvia, suoj aisia merenlahtia tai ranta-
vesiä, joita yhdistää mereen yksi tai useampia sal
mia. Meriyhteyden katkettua fiadoista tulee kluuve
ja (glojärviä), joihin korkean veden aikana virtaa
vielä murtovettä. Kun yhteys mereen lopullisesti
katkeaa, kluuvijärvi voi olla vielä pitkään kemialli
sesti kerrostunut eli meromiktinen.

fladat ja kluuvit ovat tärkeitä vesilintujen pesimä
ja ruokailupaikkoja, kalojen kutupaikkoja sekä joi
denkin näkinpartaislevien ainoita kasvupaikkoja.
Niillä on myös merkitystä menikotkan saalistusaluei
na. Fladojen uhkana ovat etenkin ojitukset, mutta
myös rakentaminen, loma-asutus, pengerrykset sekä
käyttö kala-altaina.

Merenrantahietikoita ja dyynejä on Suomessa vä
hän, näistä enimmät länsirannikolla. Hiekkarannoil
la on omat sukkessiovaiheensa kasvittomista heti
koista puuston ja muun kasvillisuuden sitomiin
dyyneihin. Tuulieroosion vuoksi hiekkarantojen
sukkessiovyöhykkeet ovat kuitenkin laikukkaita.

Merenrantahietikoiden niukkuuden vuoksi monet
niille tyypilliset kasvit kuten suolayrtti, rantakaura
ja merivehnä ovat meillä harvinaisia. Otakilokki ja
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meritatar ovat paikoitellen vähentyneet suuresti ran
tahietikoiden raivausten ja puhdistusten takia. Ui
marantojen ja kesämökkien läheisyydessä harvinai
sia hietikkolajeja uhkaa myös kuluminen.

Rannikon jokisuissa murtoveden suolaiseen veteen
sopeutunut lajisto vaihettuu vähitellen makeanveden
lajistoksi, johon kuuluu joitakin harvinaisia, vain
niukkasuolaisessa murtovedessä eläviä näkinpartais
leviä.

Jokisuiden rantaniityt umpeutuvat niiton ja sään
nöstelyn aiheuttaman tulvien loppumisen seuraukse
na. Jokien perkaukset lisäävät rantojen kulumista.
Jokisuuhun kulkeutuva hiekka ja liettynyt saviaines
kerrostuvat pohjalle nopeuttaen umpeenkasvua. Re
hevöityminen sekä teollisuuden jätevesien kiintoai
neen kerrostumisen synnyttämät “ kuitupohjat”
ovat muuttaneet eliöstöä esim. Kymijoen ja
Kokemäenj oen suistossa.

4.4.5 Tunturit ja kalliot

Tunturit

Tuntureilla tarkoitetaan tässä sekä metsävyöhyk
keen tunturien puuttomia lakiosia että sen pohjois
puolista tunturipaljakkaa. Tunturiluonto ei ole tois
taiseksi kovin paljon muuttunut, mutta sen haavoit
tuvuuden vuoksi tilannetta on seurattava tarkoin.

Nopeasti yleistynyt matkailu ja retkeily on aiheutta
nut tärkeimmissä matkailukohteissa maanpinnan ja
kasvillisuuden rikkoutumista. Monet suojelun kan
nalta arvokkaat tunturialueet ovat samalla myös
matkailun kannalta kiinnostavia. Voimakkaimmin
ovat muuttuneet eteläiset tunturit kuten Ruka, Iso
Syöte, Pyhätunturi, Ylläs ja Levi. Laskettelurinteillä
lumen tiivistyminen aiheuttaa muutoksia kasvillisuu
dessa. Teiden, rakennusten ja hiihtohissien rakenta
minen uhkaa lähinnä vain lajeja, joiden ainoat
esiintymät sattuvat juuri rakennuskohteisiin (esim.
karvamaksaruoho). Matkailun ja talviurheilun hai
toista eläin- ja kasvilajistoon on toistaiseksi tietoja
lähinnä Keski-Euroopasta.

Porolaidunnuksen aiheuttamat muutokset tunturi
luonnossa jakaantuvat laajalle alueelle, mutta ovat
silti näkyvissä maastossa mm. poroerotusten jälkeen
tai porokantojen kasvaessa. Kulumiselle ovat erityi
sen herkkiä tunturien varpukankaat. Kliimaks-vai
heisen kanerva-jäkälätyypin kankaan valtalaji palle
roporonjäkälä ei kestä vuosittaista kovaa laidunta
mista.

Tunturien uhanalainen lajisto keskittyy kalkkialueil
le, pahdoille ja kuruihin. Toistaiseksi tällaiset paikat
ovat olleet melko hyvin suojassa, osittain aluerau
hoitusten (Malla, Kevo) ansiosta. Poikkeuksena on
useiden uhanalaisten lajien esiintymistään tunnettu
Saana, jossa retkeily ja kulutus on voimakasta.

Metsävyöhykkeessä sijaitsevan Oulangan kansallis
puiston kalkkipahdoilla on runsaasti tunturilajistoa.

Kalliot ja louhikot

Kallioita ja louhikoita on tunturien kalliot mukaan
luettuina Suomessa n. 950 000 ha (3 % pinta-alasta).
Elinympäristöinä eri ilmansuuntiin olevat kalliopin
nat poikkeavat selvästi toisistaan; etelärinteet vas
taavat ympäristöään jopa useita satoja kilometrejä
eteläisempiä kasvupaikkoja ja pohjoisrinteet vastaa
vasti pohjoisempia.

Kivilajien ominaisuudet kuten rakoilu, rapautumi
nen ja kemiallinen rakenne vaikuttavat kalliopinto
jen ja niiden lähiympäristön kasvi- ja eläinlajistoon.
Suotuisinta kasvualustaa on kalkkikivi (kallioperäs
tämme vain 0.1 ¾) sekä muut runsaasti kalkkia
sisältävät kivilajit kuten liuskeet ja diabaasi. No
peasti rapautuvan ja pehmeän kalkkikiven muodos
tamia kalkkikallioita on alunperinkin ollut Suomes
sa vähän ja niitä on pitkään käytetty kalkinpoltossa.
Etenkin kalkkikallioiden sammalkasvillisuus on mo
nilajinen. Kalkkikallioiden putkilokasvilajeja ovat
esim. tummaneidonvaippa, pahtahanhikki ja idän
kynsimö.

Kalkkikallioilla on suuri merkitys ympäristönsä re
hevöittäjinä. Ahvenanmaan ja lounaissaariston
maaperän rehevyys ja harvinaisten lajien runsaus on
suurelta osin seurausta moreenin joukossa olevasta
kalkista.

Ultraemäksisten kivilajien muodostamien ns. ser
pentiinikallioiden kasvilajisto on niukka, mutta eri
koinen. Niillä esiintyy useista lajeista ekologisesti
erilaistuneita populaatioita (esim. nurmihärkin van
aatiot). Serpentiiniraunioinen, tunturiarho ja pilkki
laakajäkälä ovat esimerkkejä serpentiinikallioiden
uhanalaisista kasvilajeista.

Kurut, rotkot, murroslaaksot ja korkeat kallioseinä
mät ovat usein tärkeitä uhanalaisten lajien esiinty
mispaikkoja. Syvät rotkolaaksot kuten Kolvananuu
ro, Kitkanniemen vuomat ja Kevon kanjoni ovat
tarjonneet suojapaikan lukuisille erikoista pieni!
mastoa vaativille, harvinaisille reliktilajeille kuten
arnikille, idänimarteelle, tuoksualvejuurelle ja poh
janailakille.

Erityisesti sammalet, jäkälät ja eräät levät ovat
sopeutuneet kasvamaan erilaisilla kalliopinnoilla.
Erikoisimpia olosuhteita kuten ravinteisia varjoisia
kallioseinämiä tai pärskeiden tai valuvesien kostut
tamia kallioita vaativista lajeista eräät ovat uhan-
alaisia.

Asutuksen tuntumassa kulutus muuttaa voimak
kaasti kallioiden kasvilajistoa. Kallioiden sammalet
ja jäkälät kuten myös monet putkilokasvit ovat
lisäksi herkkiä hakkuille, jotka muuttavat usein
valaistus-, lämpö- ja kosteusoloja niille epäedullisik
si. Kallioiden, rotkojen ja kurujen ympäristöjen
hakkuut uhkaavat joitakin uhanalaisten kalliokas
vien tärkeimpiä esiintymispaikkoja, esim. Kuu
samon Kitkanniemen alueella.
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4.5 Kemialliset liaittavaikutukset

Ympäristömyrkyt

Ympäristömyrkyt ovat hitaasti hajoavia kemiallisia
yhdisteitä, jotka kerääntyvät eliöihin vaikeuttaen
niiden elintoimintoja. Luonnossa nopeasti hajoavia
myrkyllisiä yhdisteitä ei yleensä lueta ympäristö
myrkkyihin (esim. Luonnonvarainhoitotoimiston
julkaisu 8, MMM 1983). Tunnetuimpia ympäristö
myrkkyjä ovat klooratut hiilivedyt, etenkin DDT ja
sen hajoamistuote DDE, polyklooratut bifenyylit eli
PCB-aineet sekä eräät elohopeayhdisteet. Monia
ympäristömyrkkyjä on käytetty torjunta-aineina ja
monia joutuu luontoon teollisuudesta.

Ympäristömyrkyt hajoavat luonnossa hitaasti. Esi
merkiksi DDT:tä voi esiintyä maaperässä vielä 30
vuoden kuluttua sen käytöstä. Tämän vuoksi sitä on
luonnossa yhä suurina pitoisuuksina, vaikka sen
käyttö kiellettiin kokonaan tai käyttöä rajoitettiin
voimakkasti useimmissa Euroopan maissa jo 1960-
luvulla. Hitaan hajoamisen seurauksena suurimmat
myrkkymäärät kertyvät ravintoketjujen päissä ole
viin petoeläimiin, esimerkiksi hylkeisiin ja petolin
tuihin.

Tunnetuimpia esimerkkejä ympäristömyrkkyjen vai
kutuksista on niiden aiheuttama petolintukantojen
väheneminen 1950-60-luvuilla suuressa osassa Eu
rooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Pahimmin myrkyis
tä ovat kärsineet muuttohaukka ja merikotka. Näi
den lisäksi myrkyt ovat todennäköisesti vaikeutta
neet monien muidenkin petolintulajien elinmahdolli
suuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi sääksi ja ampu
haukka.

Suomessa pesi vielä 1950-luvun alussa 500 - 1 000
muuttohaukkaparia, vuosikymmenen lopussa enää
satakunta ja 1960-luvun lopussa vain joitakin kym
meniä. Samoihin aikoihin kannat taantuivat voi
makkaasti muuallakin Euroopassa ja muuttohaukka
hävisi laajoilta alueilta kokonaan. Kannan romah
dus sattui tarkoin yksiin tuhoeläinten torjuntaan
tarkoitetun DDT:n käytön huipun kanssa. Suurim
man osan ympäristömyrkyistään suomalaiset muut
tohaukat ovat saaneet talvehtimisalueillaan ulko
mailla, joissa DDT:n kuten monien muidenkin ym
päristömyrkkyjen käyttö on ollut laajempaa kuin
meillä.

Merikotkan poikastuotto on pitkään ollut Itämeren
alueella heikompi kuin esimerkiksi Norjassa tai
Ruotsin ja Suomen Lapissa. Itämeren alueen kuol
leista merikotkista ja kuoriutumattomista munista
on löydetty 1960-luvun alusta lähtien korkeita ym
päristömyrkkypitoisuuksia, ensin DDT:tä ja eloho
peaa, sittemmin etenkin PCB:tä.

Ympäristömyrkkyjen vaikutuksesta lintujen muna
määrä voi jäädä normaalia pienemmäksi tai linnut
saattavat jättää kokonaan pesimättä. Naaraasta mu
niin siirtyvät myrkyt alentavat munien kuoriutu
vuutta. Myrkyt aiheuttavat munien kuorien ohene
mista, jolloin munat rikkoutuvat tavallista herkem
min. Lisäksi ohentunut kuori alentaa munien kos

teudensäilytyskykyä, jolloin poikanen saattaa kui
vua ja menehtyä munaan. Ympäristömyrkyt kerty
vät rasvakudoksiin, ja esimerkiksi merikotkien myr
kytysriski on suurin kovina pakkastalvina, jolloin
linnut joutuvat käyttämään suuren osan rasvavaras
toistaan pysyäkseen hengissä.

Suomessa ympäristömyrkyt ovat aiheuttaneet eniten
haittoja vesien, etenkin Itämeren eliöstölle. Myrkyt
ovat heikentäneet paitsi merikotkan myös Itämeren
hylkeiden ja saukkojen elinmahdollisuuksia. Lisäksi
muissakin kaloja syövissä eläimissä kuten petoka
loissa, koskeloissa, tiiroissa, lokeissa ja sääksissä on
todettu melko korkeita elohopeapitoisuuksia, mutta
ympäristömyrkkyjen ei tiedetä vaikuttaneen niiden
lisääntymistulokseen tai elinkykyyn.

Halleista ja itämerennorpista on löydetty korkeita
DDT- ja PCB-pitoisuuksia. Perämeren norpilla on
todettu 1960-luvun lopusta alkaen vakavia lisäänty
mishäiriöitä. Nykyään vain joka neljäs tai viides
Perämeren sukukypsä norppanaaras synnyttää vuo
sittain normaalisti ja noin joka toisella naaraalla on
synnytyskanavassaan jopa elinikäisen steriliteetin ai
heuttavia muutoksia.

Luontoon kertynyt DDT on pääosin peräisin sen
aiemmasta käytöstä tuholaisten torjunta-aineena.
Suomessa DDT:n käyttöä rajoitettiin voimakkaasti
vuonna 1971 ja sen käyttö torjunta-aineena kiellet
tiin kokonaan vuoden 1977 alusta lähtien. Myös
muutamien muiden kloorattuja hiilivetyjä sisältä
vien torjunta-aineiden käyttö on maassamme vähen
tynyt.

PCB-yhdisteitä on käytetty 1930-luvulta lähtien eris
teaineena suurtehokondensaattoreissa ja muuntajis
sa, hydraulisissa laitteissa, maaleissa, lakoissa, lii
moissa yms. PCB:n käyttö uusissa laitteissa loppui
lähes kokonaan vuonna 1979, mutta sitä sisältäviä
laitteita on käytössä vielä runsaasti. PCB-yhdisteet
ovat joutuneet luontoon nähtävästi pääasiassa näitä
aineita sisältäviä jätteitä poltettaessa. DDT:stä poi
keten luonnon PCB-pitoisuudet eivät ole viime vuo
sina pienentyneet.

Elohopeaa on meillä päässyt luontoon etenkin met
säteollisuudesta, kloorialkalitehtaista ja elohopean
käytöstä torjunta-aineena. Paikallisesti myös vesien
säännöstely ja runsaat metsäojitukset ovat kohotta
neet elohopeapitoisuuksia. Vuosina 1954-67 eloho
peakuormitus oli maassamme keskimäärin 8.6 ton
nia vuodessa. Vuonna 1968 kuormitus väheni käyt
törajoitusten vuoksi 0.8 tonniin, mutta sen jälkeen
elohopean käyttö on jälleen hieman kasvanut. Elo-
hopean käyttö viljojen peittaukseen yleistyi 1950-
luvulla. Viljan siemenestä käsiteltiin 1960-70-luvuilla
elohopeapitoisilla peittausaineilla n. 30 %, mikä
vastasi noin 350 000 - 400 000 viljelyhehtaaria.
Metsäteollisuudessa elohopeaa käytettiin aiemmin
runsaasti limoittumista aiheuttavien sienten, kasvien
ja bakteerien torjuntaan. Vuoteen 1968 saakka elo
hopeaa joutui metsäteollisuudesta vesistöihin aina
kin kaksi kertaa niin paljon kuin viljojen peittauk
sesta.
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Elohopeaa esiintyy luonnossa useassa muodossa,
joista metyylielohopea on eliöille erityisen vaaralli
nen. Metyylielohopean määrä kaikkeen luonnossa
esiintyvään elohopeaan verrattuna on vähäinen,
mutta silti se on aiheuttanut ympäristöhaittoja sekä
meillä että muualla maailmassa. Ruotsissa metyyli
elohopeayhdisteitä käytettiin vuosina 1948-65 run
saasti viljan peittaukseen. Seurauksena oli peltojen
eliöyhteisöjen vakava myrkyttyminen, joka näkyi
esim. useiden peto- ja peltolintukantojen voimak
kaana vähenemisenä. Meillä vaarallista metyylielo
hopeaa käytettiin peittaukseen vuosina 1956-68,
mutta käytetyt määrät olivat vähäisiä. Kaikkiaan
metyylielohopeaa ehdittiin myydä 3.8 tonnia, mikä
vastasi noin kahdeskymmenesosaa tuolloin peittauk
seen myytyjen elohopeayhdisteiden kokonaismää
rästä. Suurin osa peittaukseen käytetystä elohopeas
ta oli verrattain vaaratonta alkoksialkyylielohopeaa.

Metyylielohopeaa syntyy myös teollisuuden käyttä
mästä epäorgaanisesta elohopeasta sen muuttuessa
vesistöjen pohjalietteessä mikrobien vaikutuksesta
metyylielohopeaksi. Tämän vuoksi metsäteollisuus
luopui elohopean käytöstä vuoden 1968 alussa. Poh
j alietteeseen kertyneen elohopean metyloituminen
saattaa kuitenkin jatkua kymmeniä vuosia.

DDT:n ja eräiden muidenkin ympäristömyrkkyjen
määrät luonnossa ovat 1970-luvun alusta lähtien
pienentyneet. On kuitenkin muistettava, että uusia
aineita pääsee luontoon jatkuvasti, ja että monista
ympäristömyrkyistä tiedetään vielä vähän. Tämä
koskee esimerkiksi monia raskasmetalleja kuten
kadmiumia, kromia, lyijyä ja sinkkiä, joiden pääs
töistä ei ole tarkkoja tietoja. Myös esimerkiksi
polysykiisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) ja ns.
supermyrkkyjen tutkimus on vasta alussa. Muutto
lintujemme ja Itämeren eliöstön tuleva myrkkyrasi
tus riippuu lisäksi olennaisesti siitä, millainen kehi
tys on maamme rajojen ulkopuolella.

Torjunta-aineet

Torjunta-aineet eli pestisidit ovat yleensä nopeasti
hajoavia yhdisteitä, minkä vuoksi niitä ei varsinai
sesti pidetä ympäristömyrkkyinä (esim. Luonnonva
rainhoitotoimiston julkaisu 8, MMM 1983). Muuta
mat aiemmin käytetyt hitaasti hajoavat torjunta-
aineet kuten DDT ja metyylielohopea ovat kuitenkin
osoittautuneet vaarallisiksi ympäristömyrkyiksi.

Torjunta-aineiden käyttö alkoi yleistyä voimakkaas
ti 1940-luvulla synteettisten pestisidien korvatessa
varhemmin käytössä olleet aineet. Sittemmin tor
junta-aineiden myyntimäärät ovat jatkuvasti kasva
neet. Suomessa aineiden käyttö kasvoi ajanjaksona
1955-75 kahdeksankertaiseksi ja esim. vuonna 1984
niitä myytiin 4 700 tonnia, tehoaineiksi laskettuna
2 100 tonnia. Käsitellyn pinta-alan perusteella tär
keimmät yhdisteryhmät ovat fenoksiherbisidit, or
gaaniset fosforivalmisteet ja elohopeapeittausaineet.
Vuonna 1984 torjunta-aineita oli myynnissä 254
kauppavalmistetta.

Fenoksiherbisideistä 1960-luvulla ja 1970-luvun
alussa käytettiin runsaimmin 2,4-D:tä ja 2,4,5-T:tä,

jotka 1970-luvun puolivälin jälkeen korvattiin suu
rimmaksi osaksi MCPA:lla. 2,4,5-T:tä ei ole käytet
ty meillä vuoden 1980 alusta lähtien.

Torjunta-aineet jaetaan niiden käyttökohteen mu
kaan herbisideihin eli rikkakasvihävitteisiin, insekti
sideihin eli hyönteismyrkkyihin ja fungisideihin eli
sienimyrkkyihin. Suomessa vuonna 1984 myytyjen
torjunta-aineiden kokonaismäärästä rikkakasvihä
vitteiden osuus oli 67 Wo (tehoaineista 79 ¾). Vilja-
peltojen rikkakasvien torjuntaan tarkoitetuilla val
misteilla käsiteltiin yhteensä 1 060 000 ha eli 87 ¾
vuoden 1984 vilja-alasta. Rikkakasvihävitteisiin ver
rattuna torjunta-aineita käytetään meillä tuholaisten
tai kasvitautien torjuntaan selvästi vähemmän.

Torjunta-aineiden käytöstä kärsivät yleensä monet
muutkin kuin torjunnan kohteena olevat lajit. Ai
neita hyvin kestävät lajit voivat runsastua, mutta
näiden määrä on yleensä vähäinen taantuviin lajei
hin verrattuna. Lopputuloksena on lajien runsaus-
suhteiden perinpohjainen muutos, lajimäärän supis
tuminen ja eliöyhteisön monimuotoisuuden vähene
minen. Suomessa torjunta-aineiden käyttö on ai
heuttanut suuria muutoksia etenkin peltomaiden ja
teiden varsien kasvistossa ja pieneliöstössä. Rikka
kasvien ja hyönteisten hävittämisestä kärsivät myös
näitä ravintonaan käyttävät eläimet. Tästä hyviä
esimerkkejä ovat peltopyy ja uuttukyyhky.

Öljy

Öljyvahingot uhkaavat erityisesti Itämeren eliöstöä.
Itämeren väylillä kuljetetaan vuosittain arviolta yli
sata miljoonaa tonnia öljyä, joten öljyvahinkoja
sattuu usein. Suurkatastrofilta Itämeri on kuitenkin
toistaiseksi säästynyt. Pohjoisella Itämerellä sattui
1970-luvulla kolme suurehkoa öljyvahinkoa. Näistä
mittavin oli Antonio Gramscin karilleajo Latvian
rannikolla vuonna 1979, jolloin mereen pääsi leviä
mään laajalle alueelle 6 000 tonnia raakaöljyä.

Yksi esimerkki tuoreista Suomen vesillä sattuneista
öljyvahingoista on rahtialus Eiran karilleajo 900
tonnin polttoainelastissa Merenkurkussa kesällä
1984, jolloin öljyä levisi 2 000 km2:n alueelle, mm.
Valassaarten linnustonsuojelualueelle.

Itämeren vuotuinen öljykuormitus on arviolta
50 000—100 000 tonnia. Tästä vain pieni osa on
seurausta haaksirikkojen ja karilleajojen aiheutta
mista öljyvuodoista. Oljyä pääsee Itämereen jatku
vasti pieniä määriä öljytankkien täytön, tyhjennyk
sen ja huuhtelun yhteydessä, satamatoiminnasta,
veneistä sekä teollisuuden ja taajamien jätevesistä.

Öljytuhojen vaikutukset näkyvät meriluonnossa
2—20 vuotta. Mereen joutuneesta öljystä osa sekoit
tuu veteen ja osa laskeutuu pohjalle. Oljyn aiheutta
mia haittoja ovat ranta-alueiden saastuminen sekä
vaikutukset vesilinnustoon, kalastoon, pohjaeliös
töön sekä kasvi- ja eläinplanktoniin. Itämeren avo
meriekosysteemiin öljytuhot eivät ole toistaiseksi
aiheuttaneet pysyviä vahinkoja. Rannikkovesissä öl
jy sen sijaan on aiheuttanut paikoin vakavia muu
toksia.
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Vesilinnuista vaarassa ovat erityisesti avomerellä
oleskelevat lajit kuten alli, mustalintu, pilkkasiipi,
haahka ja ruokkilinnut. Vesi läpäisee helposti öljyn
tahriman höyhenpeitteen, jolloin linnut paleltuvat
kuoliaiksi. Ruoansulatuskanavaan joutuessaan öljy
aiheuttaa lintujen nopean menehtymisen.

Monet Suomessa pesivät vesilinnut talvehtivat eteläi
sellä Itämerellä, Pohjanmerellä tai Länsi-Euroopan
rannikoilla. Oljyvahingot ovat näillä alueilla paljon
yleisempiä kuin meillä, joten öljytuhot uhkaavat
näitä lajeja talvehtimisalueilla ja muuttoreittien var
sula paljon suuremmassa määrin kuin pesimäalueil
la. Itämerellä sattui vuosina 1952-79 13 sellaista
öljytuhoa, jossa menehtyi yli 10 000 sorsalintua.
Suurin osa näistä tapahtui eteläisellä Itämerellä.
Esimerkiksi vuonna 1972 tuhoutui Tanskan vesillä
n. 60 000 vesilintua, näiden joukossa 18 000 musta
lintua ja 7 000 pilkkasiipeä. Talvehtimisalueilla mo
net vesilinnut kerääntyvät suuriksi parviksi, mikä
osaltaan lisää öljyvahinkojen vaarallisuutta.

Sisävesillämme öljyn aiheuttama uhka on suurin
Saimaalla, jossa öljyonnettomuudet voisivat vai
keuttaa suuresti esimerkiksi saimaannorpan asemaa.

Öljyvahinkojen torjunnassa on usein käytetty apuna
emulgaattoreita, jotka lisäävät öljyn liukoisuutta.
Emulgaattoreiden käyttö kuitenkin vain siirtää öljyn
ympäristöhaitat pois näkyvistä meren pohjalle, ja ne
voivat aiheuttaa luonnolle vakavampia vaurioita
kuin öljy itse.

liman saasteet

Fossiilisten polttoaineiden käytön runsastuessa il
maan joutuvien saasteiden määrä on lisääntynyt
Euroopassa viimeisten 25 vuoden aikana kaksin-kol
minkertaiseksi. Suomessa rikkidioksidipäästöt ovat
nykyisin n. 500 000 ja typen oksidien n. 200 000
tonnia vuodessa. Suomessa kuitenkin vain vajaa
puolet ilman saasteista on peräisin omasta maasta,
loput tulevat tuulten mukana muualta. Suomi on
sitoutunut vähentämään rikkipäästöjään vuoteen
1993 mennessä vuoden 1980 tasosta vähintään kol
manneksella, monet muut Euroopan maat vielä
enemmän.

Ilman saasteet, etenkin rikki- ja typpiyhdisteet, ai
heuttavat happaman laskeuman. Maaperässä happa
moituminen lisää ravinteiden huuhtoutumista alem
piin maakerroksiin kasvien ulottumattomiin vähen
tämällä siten maaperän tuottokykyä. Lisäksi seu
rauksena on eräiden metallien liukoisuuden lisäänty
minen haitallisessa määrin.

Havupuut ovat herkkiä ilman saasteille ja happa
malle laskeumalle. Suomessa puustovauriot ovat
toistaiseksi rajoittuneet taajamien ja tehtaiden ym
päristöön, mutta Saksan Liittotasavallan metsistä
oli vaurioitunut vuonna 1983 37 ¾ ja 1984 50 ¾.
Metsäkuolemien syy-seuraussuhteista on olemassa
useita teorioita. Etelämpänä Euroopassa yhdeksi
syyksi on epäilty ilmakehän alaosien viime vuosi
kymmeninä kohonneita otsonipitoisuuksia. Otsonia
syntyy voimakkaassa auringonsäteilyssä typen oksi

deista ja hiilivedyistä, joiden päästöjen lisääntymi
seen on vaikuttanut etenkin autoliikenteen kasvu.

Suomessa ilman saasteista ja happamasta laskeu
masta ovat selvimmin kärsineet naavat, lupot, nah
kajäkälät ja rustojäkälät sekä tietyt epifyyttisamma
let kuten hiippasammalet. Naavat katosivat suurten
asutuskeskusten ja tehdaspaikkakuntien läheltä jo
1940—50-luvuilla ja sittemmin ne ovat hävinneet
maan eteläpuoliskosta kokonaan. Pahimmin ovat
taantuneet kookkaat, pitkinä tupsuina kasvavat
naavalajit. Lukuisat kookkaat puilla kasvavat jäkä
lälajit ovat hävinneet tai uhanalaisia. Samanaikai
sesti naavojen kanssa ovat taantuneet niistä riippu
vaiset hyönteiset kuten naava- ja jäkälämittari.

Happaman laskeuman aiheuttamaa vesien happa
moitumista ja sen haittoja vesieliöstölle on käsitelty
edellä luvussa 4.4.4.

4.6 Eliölajien väliset suhteet
Eläin- ja kasvilajin elinmahdollisuuksien parantumi
nen tai heikentyminen aiheuttaa yleensä muutoksia
muidenkin lajien elinoloissa. Monien lajien taantu
minen ei johdukaan ihmistoiminnan suorasta vaiku
tuksesta niihin, vaan ihmisen vaikutuksesta joihin
kin muihin näiden eliölajien kannalta tärkeisiin
lajeihin.

Monet uhanalaiset lahottajasienet elävät vain tietyllä
lehtipuulla. Tällaisia ovat mm. pähkinänkääpä, koi
vunkynsikääpä, raidantuoksukääpä sekä vain tam
mella kasvavat häränkieli, viuhkokääpä ja tammen
kääpä. Myös uhanalaiset juurtotatti, kalvastatti ja
piruntatti esiintyvät meillä vain tammen seuralaise
na. Lehtipuiden, etenkin jalojen lehtipuiden, vähe
nemisen seurauksena on ollut myös niillä elävien
sienilajien taantuminen.

Vain yhtä kasvilajia syöviä hyönteisiä (monofagit)
on varsin paljon. Erityisesti monet perhoset ovat
tällaisia ravintospesialisteja. Esim. isoapollo syö
toukkana yksinomaan isomaksaruohoa, pikkuapol
lo kiurunkannusta, raunikkikoi kangasraunikkia ja
meiltä jo hävinnyt kurhokoi kurhon mykeröitä.
Kahden jälkimmäisen taantumiseen ravintokasvin
vähenemisellä on varmaakin ollut osuutensa, sillä
kangasraunikki ja kurho kuuluvat uhanalaisiin kas
veihimme. Isoapolloperhosen taantuminen sitä vas
toin tuskin liittyy ravintobiologiaan, sillä se on
meillä selvästi ravintokasviaan harvinaisempi. Pai
koissa, joissa apolloja aiotaan suojella, täytyy kui
tenkin suojella myös niiden ravintokasvien kasvu-
paikat.

Monilla uhanalaisilla kovakuoriaisilla elää niille spe
sifisiä loisia, esim. loispistiäisiä. Osa näistä loisista
voi hyvinkin olla uhanalaisia, mutta toistaiseksi
niiden uhanalaisuuden arviointi ei ole tietojen puut
teen vuoksi mahdollista.

Monimutkaisemmasta suhteesta hyvä esimerkki ovat
uhanalainen muurahaissinisiipi ja muurahaiset.
Muurahaissinisiiven toukat elävät aluksi ajuruohol
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la, joista muurahaiset kantavat ne pesiinsä. Täällä
muurahaiset käyttävät ravinnokseen sinisiiven touk
kien erittämää sokeripitoista nestettä, ja perhostou
kat puolestaan syövät pieniä muurahaisen toukkia.
Muuraliaisille suhde ei ole välttämätön, mutta
muurahaissinisiiven elinkiertoon muurahaispesät
kuuluvat olennaisena osana.

Ahvenanmaan lehtoniittyj en uhanalainen kima
laisorho on riippuvainen sen pölytykseen erikoistu
neista Corytes-kaskaspistiäisistä. Uhanalaiset leh
toukonhatun pölyttämiseen erikoistunutta uhan-
alaista ukonhattukimalaista on meillä vain siellä mis
sä ukonhattuakin, ja kimalaisen puuttuessa ukonha
tun siementuotto jää heikoksi. Uhanalaista kievana
korentoa esiintyy meillä vain sen munimisalustanaan
käyttämän sahalehden esiintymispaikoilla.

Monien kasvilajien uhanalaisuuden syynä ovat ih
mistoiminnan aiheuttamat muutokset lajien kilpailu-
suhteissa. Tämä koskee etenkin monia perinteiseen
maaseutukulttuuriin liittyneiden ympäristötyyppien
kuten lehtoniittyjen kasvilajeja, joiden asema on
muuttunut uhanalaiseksi niittyj en kuusettumisen ja
umpeenkasvun myötä.

Yhtenä syynä lajien välisten suhteiden muuttumi
seen on eläin- ja kasvilajien siirtäminen paikasta
toiseen, tahattomasti tai tarkoituksella. Monet ihmi
sen siirtämistä lajeista ovat uudessa ympäristössä
tehokkaita petoja tai kilpailijoita, minkä vuoksi ne
voivat aiheuttaa alkuperäisessä lajistossa suuria
muutoksia. Ihmisen mukana maahamme viime vuo
sisadalla levinnyt isorotta hävitti meiltä heikomman
mustarotan lyhyessä ajassa.

Eurooppaan usealle taholle istutettu kanadanmajava
on syrjäyttänyt euroopanmajavan kaikilta niiden

yhteisiltä esiintymispaikoilta. Vuosina 1935-36 teh
tyjen istutusten ansiosta Porin seudulla elää nyky
ään pieni euroopanmajavakanta. Valtaosa majavis
tamme on kuitenkin kanadanmajavia. Vahvan
kanadanmaj avakantamme vuoksi on epätodennä
köistä, että euroopanmajava kykenisi levittäyty
mään merkittävästi nykyiseltä suppealta esiintymis
alueeltaan.

Kaksi muutakin pohjoisamerikkalaista turkiseläintä
on saanut luonnossamme vahvan jalansijan, piisami
vuodesta 1919 tehtyjen istutusten ja minkki 1950-
luvulla yleistyneen turkistarhauksen seurauksena.
Kumpikin laji on nykyään levinnyt lähes koko
maahan ja ne ovat aiheuttaneet paikallisesti muille
lajeille huomattavia vahinkoja. Toistaiseksi kumpi
kaan niistä ei tiettävästi ole saattanut yhtään lajia
uhanalaiseksi, mutta on kyseenalaista olisiko vesi
kolla nykyään runsaan minkkikannan vuoksi maas
samme elinmahdollisuuksia.

Eliölajien siirrot voivat vaarantaa saman tai lähila
jin uhanalaisten populaatioiden asemaa myös siirtoi
hin liittyvän risteytymisriskin vuoksi. Pitkään jatku
neiden mittavien istutusten seurauksena lähes kaikki
järvitaimenkantamme ovat risteytyneet ja sekoittu
neet keskenään. Uhanalaisista kasveista risteytymi
nen uhkaa mm. kotoperäisiä perämerenmarunaa ja
harjumasmaloa (alalajeja) sekä vain Ahvenanmaalla
ja lounaisrannikolla harvinaisena esiintyvää metsä
omenapuuta. Metsäomenapuu risteytyy helposti tar
haomenapuun kanssa, perämerenmaruna Perämeren
satamiin ihmisen mukana levinneen ketomarunan
kanssa ja harjumasmalo niinikään ihmisen mukana
kulkeutuvan ja kulttuurista hyötyvän ketomasmalon
kanssa.
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5 Uhanalaisuuden arviointi

5.1 Periaatteet
Toimikunnan yhtenä tehtävänä oli toimeksiannon
mukaan selvittää Suomen uhanalaiset lajit. Periaat
teessa toimikunta onkin pyrkinyt tarkastelemaan
kaikkia maamme n. 40 000 eliölajia. Kuitenkin vain
selkärankaisten eläinten ja putkilokasvien koko la
jistoa on kyetty tarkastelemaan kun taas suuriakin
ryhmiä kuten kaikki mikroskooppisen pienet lajit on
jouduttu jättämään tiedon puutteen vuoksi koko
naan tarkastelun ulkopuolelle. Ennen lajin uhanalai
suuden arviointia toimikunta on tiedon määrän
lisäksi kiinnittänyt huomiota taksonomisiin seikkoi
hin sekä lajin esiintymishistoriaan Suomessa. Tar
kastelun kohteeksi valitsemiensa lajien uhanalaisuu
den arvioinnissa toimikunta on kiinnittänyt huomio
ta niiden runsauteen, levinneisyyteen, kannan kehi
tykseen ja biologiaan sekä toteutettuihin suojelutoi
mun.

Lajien uhanalaisuutta arvioitaessa Ahvenanmaan
esiintymiä on tarkasteltu samalla tavalla kuin maan
muidenkin osien. Maakunnan itsehallinnon vuoksi
toimikunnan toimenpide-ehdotukset eivät kuiten
kaan koske Ahvenanmaata.

Tiedon määrä

Käytettävissä olevan tiedon määrä on vaikuttanut
huomattavasti uhanalaisuuden arviointiin. Selkäran
kaisista eläimistä, putkilokasveista ja suurperhosista
tietoja on yleensä runsaasti, mutta levistä, maksa
sammalista, sienistä sekä monista selkärangattomien
eläinten ryhmistä sen sijaan niukasti. Uhanalaisuus
tarkastelun kannalta myös apomiktisesti (ilman he
delmöitystä) lisääntyvät kasvien ns. pikkulajit kuten
voikukat, keltanot ja kevätleinikit tunnetaan puut
teellisesti. Monien ryhmien lähemmästä tarkastelus
ta on jouduttu tietojen puutteen vuoksi luopumaan.
Kaikkiaan tarkastelun ulkopuolelle on jouduttu jät
tämään lajistostamme noin kaksi kolmasosaa. Tar
kastelun laajuutta ja tarkkuutta on käsitelty yksi
tyiskohtaisemmin luvussa 6.2. ja liiteosien johdan
noissa.

Taksonominen yksikkö

Lajien suojeluun kuuluu olennaisesti niiden perin
nöllisen ja ekologisen monimuotoisuuden säilyttämi
nen. Mitä muuntelevampi laji on sitä paremmat
mahdollisuudet sillä todennäköisesti on selvitä
muuttuvissa olosuhteissa. Suojelussa on siis kiinni
tettävä huomiota myös siihen, millaisena laji säilyy.
Tämän näkökohdan merkitys korostuu lajeilla, jot
ka ovat jakautuneet lukuisiin erilaistuneisiin popu
laatioihin.

ovat maantieteellisesti ja ekologisesti erilaistuneita.
Toimikunnan uhanalaisiksi katsomia alalajeja ovat
mm. lännenkurho Cqrtina vuigaris subsp. vuigaris ja
idänkurho Cartina vutgaris subsp. tongtfotia sekä
itämerennorppa Phoca hispida botnica ja saimaan
norppa Phoca hispida saimensis.

Joitakin alalajeja on katsottu uhanalaisiksi, vaikka
laji kokonaisuudessaan ei sitä meillä olisikaan. Täs
tä hyviä esimerkkejä ovat Perämerellä kotoperäinen
perämerenmaruna Artemisia campestris subsp.
bottnica ja metsäpeura Rangifer tarandus fennicus.
Ketomarunan toinen alalaji, Etelä- ja Keski-Suo
messa yleistyvä Artemisia campestris subsp.
campestris, ja tunturipeurasta Rangifer tarandus
tarandus polveutuva poro eivät tarvitse suojelua.
Tämän vuoksi ketomarunaa ja peuraa ei voida pitää
meillä lajeina uhanalaisina.

Joissakin tapauksissa myös ekologisesti selvästi eri
laistuneita kantoja ja populaatioita on katsottu
uhanalaisiksi. Kasveista tällaisia ovat esim. nurmi
härkin Cerastium fontanum subsp. vuigare ultra
emäksisille kallioille erilaistuneet populaatiot (van
aatiot serpentinicola ja kajanense), eläimistä esim.
merilohi ja Saimaan järvilohi Salmo salar m.
sebago, meritaimen Salmo trutta m. trutta ja järvi
taimen Salmo trutta m. lacustris sekä lapinsirrin ja
tyllin rannikkopopulaatiot.

Toimikunta ei ole ulottanut uhanalaisuustarkastelua
joidenkin kasvilajien ulkonäöltään poikkeaviin yksi
löihin, kuten valkoisiin lehtoneidonvaippoihin ja
punakukkaisiin lumpeisiin, ei myöskään murtove
den kasvilajien sisävesiesiintymiin, vaikka nämä
kaikki voivat erikoisuuksina olla suojelun arvoisia.

Vaikka uhanalaisuutta tarkasteltaessa kohteena voi
olla lajia alempikin yksikkö, puhutaan mietinnössä
yksinkertaisuuden vuoksi enimmäkseen vain lajeis
ta.

Esiintymishistoria Suomessa

Toimikunnan mielestä Suomessa uhanalaisia voivat
olla yleensä vain meille vakiintuneet eliölajit, eivät
meillä epäsäännöllisesti tai tilapäisesti esiintyvät tai
meille vasta 1900-luvulla levinneet lajit. Tämän vuo
sisadan alku katsottiin perustelluksi rajaksi, koska
sen jälkeen elinympäristöjen muutokset ja liikenne
ovat voimistuneet suuresti. Edellisen perusteella sa
tamien, kaatopaikkojen, rautateiden, maantievar
sien ja vastaavankaltaisten paikkojen satunnaislaje
ja ja uudistulokkaita ei ole käsitelty uhanalaisina
lajeina.

Varhain vakiintuneisiin ja uhanalaisiin lajeihin kuu
luu koko joukko perinteisen maaseutukulttuurin
seuralaisia, joita ovat esim. monet lehtoniittyjen,

Edellä olevan perusteella myös monia lajia alempia
yksiköitä on pidetty uhanalaisina, etenkin jos nämä



ketojen ja kaskiviljelyalueiden lajit tai vaikkapa
eräät vanhojen rakennusten ja rakennelmien jäkä
lät. Tällaiset lajit ovat levinneet meille ihmistoimin
nan vaikutuksesta ja niiden säilyminen maassamme
riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka paljon vanhojen
maankäyttötapojen luomia lajistoltaan omaleimaisia
elinympäristöjä säilytetään.

Toimikunta on tarkastellut kulttuurin seuralaisista
vain lajeja, jotka ovat kyenneet saamaan maassam
me pysyvän jalansijan ja leviämään tietyn ympäris
tötyypin osaksi. Tarkasteluun ei sitä vastoin ole
otettu esim. viljelytarkoituksessa tuotuja, viljelypai
kan ympäristöön karanneita lääke-, koriste- tai
maustekasveja eikä monia ns. painolastikasveja.
Jälkimmäisiä saapui rannikkokaupunkeihimme
etenkin 1800-luvulla purjelaivojen painolastina ol
leen maan mukana. Monet niistä eivät kyenneet
leviämään painolastin kasauspaikkojen ulkopuolelle
ja purjelaivaliikenteen loputtua ne ovat nopeasti
harvinaistuneet tai hävinneet.

Uhanalaisuustarkasteluun ei ole otettu ihmisen ja
kotieläinten loisia eikä sisällä lämmitettävissä raken
nuksissa eläviä lajeja. Jälkimmäisiin kuuluvat esim.
häviämässä oleva kotisirkka sekä monet kasvihuo
neisiin kotiutuneet eteläiset selkärangattomat eläi
met ja itiökasvit. Joistakin selkärangattomista eläi
mistä tavataan meillä sekä alkuperäisiä että kasvi
huonekarkulaisista syntyneitä esiintymiä. Näistä
vain alkuperäisiksi tiedetyt esiintymät on otettu
uhanalaisuustarkasteluun. Vastaavasti lehtoängel
mästä ja ukonhatusta on tarkasteltu vain alkuperäi
siä esiintymiä, ei viljelykarkulaisista syntyneitä esiin
tymiä. Laajan tarkastelun ulkopuolelle jätettyjen
ryhmän muodostavat myös sisällä viljavarastoissa
talvehtivat rikkaruohot (ns. laaritalvehtijat), jotka
eivät kykene talvehtimaan meillä luonnossa. Tällai
sia rajanvetoja on selostettu tarkemmin liiteosissa
asianomaisten ryhmien j ohdannoissa.

Koko maailman mittakaavassa uhanalaisia lajeja on
luonnollisesti suojeltava ja pidettävä silmällä myös
Suomessa, niiden meikäläisestä historiasta ja esiinty
misen luonteesta riippumatta. Myös sellaiset lajit,
jotka elintapojensa vuoksi esiintyvät Suomessa vain
epäsäännöllisesti, voivat periaatteessa olla meillä
uhanalaisia (tunturipöllö).

Runsaus ja levinneisyys

Häviämistodennäköisyys on yleensä kääntäen ver
rannollinen lajin runsauteen. Yhtenä syynä tähän on
pienten populaatioiden alttius haitallisille, usein yl
lättäville ympäristömuutoksille. Tällaisten populaa
tioiden häviämistä lisäävät myös pieneen yksilömää
rään liittyvät ongelmat, esim. ikä- ja sukupuolija
kauman satunnaiset heilahtelut, perinnöllisen muun
telun väheneminen, sukusiitos tai joillakin sosiaali
silla lajeilla ilmenevät lisääntymishäiriöt. Runsautta
tarkasteltaessa on kuitenkin otettava huomioon, että
maassamme on suuri joukko luonnostaan harvalu
kuisia lajeja ja ettei harvalukuisuus sinänsä tee
lajista uhanalaista.

Yksilömäärän ohella uhanalaisuuteen vaikuttaa lajin
yleisyys ja levinneisyys. Laaja-alaisten lajien häviä
mistodennäköisyys on keskimäärin pienempi kuin
suppea-alaisten ja siten paikallisille ympäristömuu
toksille alttiiden lajien, vaikka yksilömäärä olisi
sama.

Lajin uhanalaisuuteen on katsottu vaikuttavan myös
sen asema Suomen ulkopuolella, etenkin Pohjois
maissa ja Euroopassa, mutta myös koko maailmas
sa. Uhanalaisuutta arvioitaessa on painotettu Suo
messa elävän kannan mahdollista maantieteellistä
eristyneisyyttä ja reliktiluonteisuutta. Sen sijaan laa
jan levinneisyytensä reunoilla eläviä lajeja ei ole
ilman muuta pidetty uhanalaisina. Tästä esimerkki
nä ovat monet meillä yksinomaan Kilpisjärven seu
dulla esiintyvät, muualla Köli-vuoristossa runsaat
kasvi- ja eläinlajit.

Kannan kehitys

Uhanalaisuuden arvioinnissa toimikunta on kiinnit
tänyt erityistä huomiota viime vuosikymmeninä ta
pahtuneisiin kannanmuutoksiin. Lisäksi on pyritty
arvioimaan kannanmuutosten suunta ja voimakkuus
lähitulevaisuudessa. Uhanalaiset lajit ovat enimmäk
seen selvästi taantuneita tai edelleen taantuvia laje
ja.

Kannan kehityksen merkityksen arvioinnissa koros
tuu aikaperspektiivi. Pitkään taantuneiden lajien
viimeaikaiselle runsastumiselle ja aiemman esiinty
misalueen takaisinvaltaukselle ei saa toimikunnan
mielestä antaa liiaksi painoa (esim. karhu, susi ja
ilves).

Huonosti tunnetuissa eliöryhmissä lajien kannan
kehitys on arvioitu useimmiten niiden elinympäristö
jen tunnetun ja ennustettavissa olevan kehityksen
perusteella. Esimerkiksi monien ikimetsien, lettojen
ja virtaavien vesien selkärangattomien eläinten
uhanalaisuutta arvioitaessa on elinympäristöjä kos
kevilla tiedoilla ollut keskeinen asema.

Lajin biologia

Ympäristövaatimuksiltaan, lisääntymistavoiltaan tai
ravinnonhankinnaltaan pitkälle erikoistuneet lajit
ovat muita herkempiä haitallisille ympäristömuutok
sille. Luonteeltaan omaleimaisten, suppea-alaisten
ja määrältään vähenevien ympäristötyyppien kuten
ikimetsien ja lettojen eläin- ja kasvilajien tulevaisuus
on erityisen epävarma. Elinympäristöjen jatkuva
pirstoutuminen uhkaa etenkin lisääntymis- ja levi
ämiskyvyltään heikkoja, mutta ympäristövaatimuk
siltaan vaateliaita lajeja.

Toimikunta on kiinnittänyt uhanalaisuuden arvioin
nissa huomiota myös lajin ikärakenteeseen ja lisään
tymistehoon. Lyhytikäiset, nopeasti lisääntyvät lajit
pystyvät selviytymään pitkäikäisiä hitaasti lisäänty
viä lajeja paremmin yksilömäärän äkillisestä piene
nemisestä. Pitkäikäiset hitaasti lisääntyvät lajit ovat
myös tavallista alttiimpia vainon vaikutuksille, kos
ka tällaisilla lajeilla jo vähäinenkin aikuiskuolleisuu
den kasvu voi aiheuttaa kannan taantumisen.
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Toteutetut suojelutoimet

Toteutetut suojelutoimet eivät ole vaikuttaneet toi
mikunnan uhanalaisuusarviointeihin, ellei niillä ole
onnistuttu poistamaan uhanalaisuuden syytä. Hyvin
usein arvioinnissa on siten otettu lähtökohdaksi
miten lajin kävisi, jos sen hyväksi ei tehtäisi mitään.
Niinpä esim. merikotka on katsottu edelleen erittäin
uhanalaiseksi, vaikka sen kanta on viime vuosina
vapaaehtoisten suojelutoimien ansiosta hieman vah
vistunut. Rauhoitusten tai metsästysrajoitusten tur
vin voimakkaasti runsastuneet, aiemmin häviämis
vaarassa olleet lajit, esim. hirvi, näätä, merihanhi ja
huuhkaja, eivät sitä vastoin ole enää uhanalaisia.

Yksinomaan suojelualueillakin esiintyvä laji voi olla
uhanalainen, jos esiintymispaikoilla tapahtuvat
muutokset voivat aiheuttaa sen häviämisen. Tämä
koskee etenkin kulttuurin seuralaislajeja, jotka hoi
don puuttuessa yleensä häviävät suojelualueilta.
Suojelualue voi myös olla liian pieni, jotta laji voisi
säilyä siellä pitkään.

5.2 Kansainväliset uhanalaisuus
luokittelut
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) “pu
naisissa kirjoissa” (Red Data Books) lajit on ryhmi
telty käytännön suojelutyötä varten seuraavasti:

Extinct (sukupuuttoon kuolleet):

Lajit, joiden ei perusteellisista etsinnöistä huo
limatta enää tiedetä esiintyvän maapallolla
luonnossa.

Tässä kuten muidenkin uhanalaisuusluokkien mää
ritelmissä englannin kielen “taxon” on muutettu
lajiksi, mutta määritelmät soveltuvat muihinkin tak
soneihin, esim. alalajeihin.

Endangered (erittäin uhanalaiset):

Lajit, jotka todennäköisesti kuolevat piakkoin
sukupuuttoon ellei niiden elinoloja paranneta.
Tähän ryhmään kuuluvat lajit, joiden kanta on
vähentynyt tai joiden elinympäristöt ovat supis
tuneet siinä määrin, että lajit ovat välittömässä
vaarassa hävitä maapallolta.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) tulkin
nan mukaan myös kaikki sellaiset lajit ovat erittäin
uhanalaisia, joiden kanta on niin pieni, että laji voi
kuolla sukupuuttoon jo perinnöllisistä syistä. Näissä
tapauksissa ei siis aina edellytetä ihmisen aiheutta
maa uhkaa.

Vulnerable (vaarantuneet, vaaravyöhykkeessä
olevat):

Lajit, joista lähitulevaisuudessa todennäköisesti
tulee erittäin uhanalaisia ellei niiden elinoloja
paranneta. Tähän ryhmään kuuluvat lajit, joi
den populaatiot pienenevät liiallisen hyväksi
käytön, elinympäristöjen laajamittaisen tuhou
tumisen tai muiden ympäristöhäiriöiden vuoksi
ja lajit, joiden populaatiot ovat suuresti vähen
tyneet ja joiden lopullinen säilyminen ei ole

vielä varma, sekä ne, joiden populaatiot ovat
vielä runsaat, mutta joita vakavat haitalliset
tekijät uhkaavat koko niiden levinneisyysalu
eella.

Rare (harvinaiset):

Lajit, joiden kanta maailmassa on hyvin pieni,
mutta jotka tällä hetkellä eivät ole erittäin
uhanalaisia eivätkä vaarantuneita. Tämän ryh
män lajit esiintyvät tavallisesti vain suppealla
alueella tai harvinaisissa elinympäristöissä, tai
niitä on hyvin harvassa laajemmalla alueella.

Indeterminate (määrittelemättömät):

Lajit, joiden tiedetään kuuluvan johonkin em.
luokkaan, mutta joiden luokkaa ei tietojen
puutteellisuuden vuoksi voida määritellä tar
kemmin.

Insufficiently known (puutteellisesti tunnetut):

Lajit, joiden otaksutaan kuuluvan johonkin
em. luokkaan, mutta joiden asemaa ei tietojen
puutteen vuoksi voida määritellä tarkemmin.

Out of danger (aiemmin uhanalaiset):

Lajit, jotka ovat olleet aiemmin erittäin uhan-
alaisia tai vaarantuneita, mutta joiden asema
on tällä hetkellä tehokkaiden suojelutoimien tai
uhkatekijöiden poistamisen vuoksi varsin tur
vattu.

Euroopan Neuvoston, Pohjoismaiden ministerineu
voston (ks. NU A 1978:9 ja NU 1982:4) sekä
useimmat kansallisen tason luokittelut (ks. taulukko
2) perustuvat pääpiirteittäin edellä esitettyihin Kan
sainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) periaattei
siin. Esim. Pohjoismaiden ministerineuvoston vuo
den 1978 raportissa on kuitenkin myös luokka
hänsynskrävande (käännetty raportissa “huo
mioonottoa vaativat”), joka puuttuu IUCN:n luo
kittelusta. Luokan määritelmä on väljä: “Lajit,
jotka eivät kuulu luokkiin akut hotade, sårbara ja
säitsynta, mutta tarvitsevat kuitenkin lajikohtaista
huomioonottamista”.

5.3 Toimikunnan käyttämät
uhanalaisuusluokat
Suomessa ei ole ollut virallisesti hyväksyttyä uhan
alaisuusluokitusta. Toimikunta esittääkin, että Suo
messa ryhdyttäisiin käyttämään seuraavassa määri
teltyjä uhanalaisuusluokkia. Määritelmissä käyte
tään käsitettä “laji”, mutta luokitus soveltuu ja sitä
on mietinnössä käytetty muihinkin yksiköihin, alala
jeihin ja jopa ekologisesti erilaistuneisiin populaati
oihin. Kun mietinnössä myöhemmin käytetään ter
miä “uhanalainen laji”, tarkoitetaan yleensä kaik
kien uhanalaisuusluokkien lajeja.

Hävinneet (II):
Lajit, joiden uudistuvat populaatiot ovat hä
vinneet Suomesta ja joita ei etsinnöistä huoli
matta ole tavattu enää vuoden 1960 jälkeen.
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Uhanalaisten lajien luetteloon toimikunta on Poh
joismaiden ministerineuvoston käytäntöä noudat
taen ottanut mukaan vain lajit, jotka ovat hävinneet
Suomesta vuoden 1850 jälkeen (luonnontutkimuk
sen aikana).

Erittäin uhanalaiset (E):
Lajit, joiden uudistuvat populaatiot ovat lähi
tulevaisuudessa vaarassa hävitä Suomesta jollei
uhkatekijöitä poisteta.

Vaarantuneet (V):
Lajit, joiden uudistuvien populaatioiden säily
minen Suomessa on epävarmaa ja joista lähitu

Taulukko 2. Uhanalaisuusluokkien vertailu.

levaisuudessa tullee erittäin uhanalaisia jollei
uhkatekijöitä poisteta.

Silmälläpidettävät (S)
Lajit, joiden Suomen kannan kehitystä on
seurattava, mutta joita ei eri syistä ole sisälly
tetty edellisiin luokkiin.

Silmälläpidettäviin kuuluu kolmenlaisia lajeja:

Taantuneet (St):
Lajit, jotka ovat Suomessa suuresti taantuneet,
mutta joiden kanta ei vielä ole vaarantunut.

IUCN Saksan Neuvosto- Ruotsi Suomi
liittotasavalta liitto Norja (toimikunnan

(kategoria) Tanska ehdotus)

Extinct, Ex Ausgestorben oder — Försvunna Hävinneet, H
verschollen Utryddete

Uddøde & mug
ligvis uddøde

Endangered, E Vom Aussterben 1 Akut hotade Erittäin
bedroht Direkte truete uhanalaiset, E

Akut truede

Vulnerable, V Stark gefährdet, II Sårbara Vaarantuneet, V
gefährdet Sårbare

Sårbare

Rare, R Potentiellt III Sällsynta Harvinaiset, Sh
gefährdet Sjeldne

Sjeldne

—
,, V (osa) Hänsynskrävande Silmällä

Hensynskrevende pidettävät,
Hensynskrevende lähinnä St

Indeterminate, 1 ,, IV (osa) — Puutteelli
Usikre sesti tun

— netut, Sp

Insufficiently ,, ,, Obestämda
known, K

—

Out of danger, 0 ,, V (osa) Utom fara

Lähteet:

IUCN. The IUCN Red Data Books.
Saksan Liittotasavalta. Blab, J., Nowak, E., Trautmann, W. & Sukopp, H. 1984: Rote Liste der gefährdeten
Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublic Deutschland. — 270 s. Kilda-Verlag.
Neuvostoliitto. Borodin, A. M., Bannikov, A. G. & Sokolov, V. E. (toim.) 1984: Krasnaja kniga SSSR:
Redkie i nahodjastsiesja pod ugrogoi isteznovenija vidi zivotnih i rastenii. Osa 1 (eläimet), 2. uusittu ja
täydennetty painos. — 480 s. Moskova.
Ruotsi. Thor, G. & Ingelög, 1. 1985: Projekt Linn i ny skepnad. — Svensk Bot. Tidskr. 79: 357-361.
Norja. Statens Naturvernråd 1984: Truete piante og dyr i Norge.
Tanska. Lojtnant, B. 1985: Rodiiste over Danmarks karplanter. — 23 s. Dansk Botanisk forening.
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Harvinaiset (Sh):
Lajit, jotka biologisten erityispiirteidensä vuok
si esiintyvät Suomessa vain suppealla alueella
tai vain harvoissa paikoissa ja joiden kanta on
tästä syystä hyvin pieni.

Puutteellisesti tunnetut (Sp):
Lajit, joiden otaksutaan olevan maassamme
häviämisvaarassa tai meiltä jopa hävinneitä,
mutta joiden luokkaa ei tietojen puutteellisuu
den vuoksi voida tarkemmin määritellä.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) luok
kaa indeterminate vastaavaa ryhmää toimikunta ei
ole pitänyt sellaisenaan tarpeellisena, ei myöskään
luokkaa out of danger. Edellisen luokan lajeista
huomattava osa on sijoitettu puutteellisesti tunnet
tuihin (Sp), mutta heikostikin tunnettujen lajien
uhanalaisuusluokka on pyritty aina määrittämään
mahdollisimman tarkasti. On syytä korostaa, että
luokittelu on vain käytännön suojelun työväline,
joka antaa yleiskuvan tämän hetken tilanteesta.

Uhanalaisuuteen vaikuttavat yleensä hyvin monet
tekijät, ja siten esim. lajin levinneisyydestä tai kan
nan koosta ei voida esittää yleispäteviä kriteerejä,
joiden perusteella laji voitaisiin sijoittaa tiettyyn
uhanalaisuusluokkaan. Toimikunta onkin tehnyt
ratkaisunsa tapauskohtaisen harkinnan jälkeen.

Uhanalaisuusluokitus kuvaa myös tarvittavien laji
kohtaisten suojelutoimien kiireellisyyttä. Tämä on
kuitenkin vain yleissääntö. Suojelussa on kiinnitet
tävä erityistä huomiota kotoperäisiin tai muuten
kansainvälisesti merkittäviin eläin- ja kasvilajeihin.
Lisäksi on kiinnitettävä huomiota mm. suojelutoi
mien tuloksellisuuteen ja lajien ekologiseen merkit
tävyyteen.

Varmasti hävinneiksi katsottujen lisäksi hävinneisiin
([1) on sijoitettu “ilmeisesti hävinneitä” lajeja. On
huomattava, että määritelmässä mainitaan “uudis
tuvat populaatiot”. Laji voidaan siis katsoa hävin
neeksi, vaikka yksittäisiä yksilöitä olisi vielä jäljellä.

Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta toimikunta
ei ole esittänyt hävinneille lajeille erityistoimia. Hä
vinneitä lajeja on kuitenkin syytä etsiä sopivilta
mahdollisilta esiintymispaikoilta. Jos maastamme
löydetään tällaisen lajin uudistuva populaatio, laji
on sijoitettava aluksi luokkaan erittäin uhanalaiset.

Suomessa on vain muutamia lähes yksinomaan meil
lä esiintyviä lajeja, joten lajin häviäminen meiltä ei
yleensä merkitse sen häviämistä koko maapallolta.
Suomesta hävinneiden lajien luokan nimenä ei siten
voi olla sukupuuttoon kuolleet, joka tarkoittaa ko
ko maapallolta hävinneitä lajeja.

Erittäin uhanalaiset (E} ja vaarantuneet (V) vastaa
vat Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN)
luokkia endangered ja vutnerable sekä Pohjoismai
den ministerineuvoston luokkia akut hotade ja sår
bara.

Erittäin uhanalaiset ja vaarantuneet lajit ovat enim
mäkseen selvästi taantuneita. Kansainvälisen luon

nonsuojeluliiton (IUCN) noudattaman käytännön
mukaisesti näihin luokkiin voi kuulua myös lajeja,
jotka ovat viime aikoina suojelutoimien ansiosta
hieman runsastuneet.

Käytännön toimien kannalta tärkein ero toisaalta
erittäin uhanalaisten ja vaarantuneiden ja toisaalta
silmälläpidettävien (S) lajien välillä on, että edellis
ten tiedetään tarvitsevan pikaisia suojelutoimia kun
taas jälkimmäisille riittää tässä vaiheessa yleensä
seuranta ja tutkimuksen lisääminen. Tältä osin sil
mälläpidettävät (S) vastaa Pohjoismaiden ministeri
neuvoston luokkaa hänsynskrävande, mutta lajistol
taan nämä luokat poikkeavat toisistaan jo periaat
teessa melkoisesti.

Taantuneet (St) ovat enimmäkseen suuresti taantu
neita mutta vielä verraten runsaita lajeja. Lisäksi
luokkaan kuuluu aiemmin häviämisvaarassa olleita,
sittemmin suoj elutoimien ansiosta runsastuneita la
jeja, jotka vaativat vielä silmälläpitoa.

Harvinaiset ($h] lajit eroavat muiden luokkien Ja
jeista siinä, että niihin ei kohdistu mitään tunnettua
ihmisen aiheuttamaa uhkaa eikä niiden kannan tie
detä taantuneen. Harvinaisten lajien esiintymiä ja
yksilöitä on niin vähän, että jo satunnaiset uhkateki
jät voivat hävittää nämä lajit maastamme. Jos
yleisen lajin elinmahdollisuudet heikentyvät, laji
harvinaistuu ensin ja suojelutoimet voidaan aloittaa
jo tässä vaiheessa. Harvinainen laji voi sitä vastoin
muuttua uhanalaiseksi tai jopa hävitä niin, ettei
suojelutoimiin jää aikaa.

Toimikunnan ehdotuksessa harvinaiset lajit sisälty
vät alaryhmänä silmälläpidettäviin lajeihin toisin
kuin esim. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton
(IUCN) ja Pohjoismaiden ministerineuvoston luo
kitteluissa, joissa ne ovat omana luokkanaan. Ehdo
tus ei kuitenkaan ole ristiriidassa IUCN:n periaattei
den kanssa, joiden mukaan harvinaiset lajit tarvitse
vat silmälläpitoa (“monitoring”), eivät niinkään
suojelutoimia. Toisaalta IUCN:llä ei ole silmälläpi
dettäville lajeille omaa luokkaa.

Useimmissa kansallisissa sekä Pohjoismaiden minis
terineuvoston luokitteluissa luokkaa harvinaiset on
käytetty samassa merkityksessä kuin mitä Kansain
välinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) on käyttänyt.
Näin on siitäkin huolimatta, ettei käsitteiden uhan
alaisuus ja harvinaisuus suhde ole käytännön suoje
lutoimia ajatellen koko maapallon ja jonkin sen
suppean osan tasolla sama.

Puutteellisesti tunnetut (Sp) vastaa Kansainvälisen
luonnonsuojeluliiton (IUCN) luokkaa insufflcientty
known. Näillä lajeilla silmälläpito tarkoittaa, että
kannan nykytila on selvitettävä, jotta lajien mahdol
linen uhanalaisuus voitaisiin arvioida tarkemmin.
Toimikunta pitää todennäköisenä, että tähän luok
kaan kuuluu enimmäkseen lajeja, joiden todellisuu
dessa pitäisi olla vaarantuneissa, erittäin uhanalai
sissa tai hävinneissä lajeissa. Tietojen niukkuuden
vuoksi kokonaan uhanalaisuustarkastelun ulkopuo
lelle jätettyjen ryhmien lajit eivät sisälly puutteelli
sesti tunnettuihin (Sp).
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6 Suomen uhanalaiset lajit

6.1 Suomen uhanalaiset lajit Uhanalaisuuden syyt

Tässä luvussa on lueteltu toimikunnan uhanalaisiksi P = pyynti: metsästys, kalastus ja laiton tap
arvioimat lajit systemaattisessa järjestyksessä ryh- paminen
mittäin seuraavasti: selkärankaiset eläimet, selkä Ke = keräily ja poimintarangattomat eläimet, putkilokasvit, sammalet, levät,
sienet ja jäkälät. Kustakin lajista on esitetty sen H = häirintä
suomalainen ja tieteellinen nimi, uhanalaisuusluok

Ku = kuluminenka, elinympäristöt sekä uhanalaisuuden syyt. Ympä
ristötyypit ja uhanalaisuuden syyt on esitetty niiden R = rakentaminen: taajama-, haja-asutus-,
arvioidussa tärkeysjärjestyksessä. ranta- ja tierakentaminen (ei vesirakenta

mista)Taulukoissa käytetyt uhanalaisuusluokat lyhentei
neen on selostettu tarkemmin luvussa 5.3. Seuraa- Ks = kaivostoiminta ja soranotto
vassa on esitetty elinympäristöjen ja uhanalaisuuden
syiden luokittelussa käytetyt lyhenteet ja niiden Pm = peltomaiden muutokset kuten salaojitus,
merkitys. koneiden käyttö ja viljeltävien lajien vaih

dokset
Elinympäristöt (lyhenteet M, S, V, R, Ka ja K N = niitty- ja hakamaiden sekä metsälaiduntentarkoittavat tarkemmin määrittelemättömiä metsiä, sulkeutuminen laidunnuksen tai niittämisoita, vesiä, rantoja, kallioita ja kulttuurialueita).

sen loputtua
M = metsät

M = metsien uudistamis- ja hoitotoimetMa = aarniot eli ikimetsät
Ml = lehdot ja lehtimetsät Mp metsien puulajisuhteiden muutokset: kuu
Mh = harjumetsät settuminen ja lehtipuuston väheneminen
Mk = kuloalueet

Mi = ikimetsien, vanhojen kookkaiden puiden
S = suot ja kuloalueiden väheneminen
51 = letot

Mla = lahoavan puuaineksen (esim. laho- ja koSn = nevat
Sr = rämeet lopuiden) väheneminen

Sk = korvet 0 = ojitus ja turpeenotto

V = vedet Vr = vesien rakentaminen: voimalaitokset,
Vi = Itämeri saha- ja myllypadot, säännöstely, ruop
Vk = karut järvet ja lammet paukset ja perkaukset (myös purojen)
Vr = rehevät järvet (esim. lintujärvet) ja lam- sekä järvien laskut

met
Vv = virtaavat vedet Vm = veden laadun muutokset: likaantuminen,
Vi = lähteiköt rehevöityminen ja happamoituminen

Kh = kemialliset haittavaikutukset: ympäristöR = rannat
Ri = Itämeren rannat myrkyt, torjunta-aineet, öljy ja ilman
Rj = järven- ja joenrannat saasteet
Rt = tulvarannat Mu = muut syyt: esim. kilpailu, risteytyminen ja
Rh = rantahietikot liikenne, linnuilla myös elinympäristöjen
Ka = kalliot muutokset talvehtimisalueilla
Kak = kalkkikalliot ja -louhokset ? = syy tuntematon.
T = tunturit (niityt ja kankaat; yleensä tarkoi

tetaan puurajan yläpuolista paljakkaa)

K = kulttuuriympäristöt
Kl lehtoniityt
Kn = ahot, kedot ja kuivat niityt
Kk = kosteat niityt
Kv = viljelymaat
Kr = rakennettu ympäristö
Kp = puistot
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6.1.1. Selkärankaiset eläimet

Uhanalaisuus Elinympä- Uhanalaisuuden
ristöt syyt

Nisäkkäät Mammalia

Ripsisiippa Myotis nattereri V Kr,Kp R,Mla,H
Korvayökkö Plecotus auritus Sp Kr,Kp R,Mla,H
Liito-orava Pteromys volans St Ma,Ml Mp,Mla
Euroopanmajava Castor fiber Sh Vv,Vk,Vr P,Mu
Tammihuiri Eliomys quercinus E Ml,Kr P
Mustarotta Rattus rattus 1-1 Kr Mu
Susi Canis lupus St M P
Naali Atopex tagopus E T P,Mu
Karhu Ursus arctos St M P
Vesikko Mustela lutreola H Vv,Vk P,Mu,Vr
Saukko Lutra lutra St Vv,Vk,Vi Kh,P,Vr,Vm
Ahma Gulo gulo E M P,H
Ilves Fetis lynx St M P
Itämerennorppa Phoca hispida botnica St Vi Kh,P
Saimaannorppa Phoca hispida saimensis E Vk P,H,Vr,Vm
Halli Hatichoerus grypus V Vi Kh,P,H
Metsäpeura Rangifer tarandus fennicus V M P,Mi,M

Linnut Aves

Kaakkuri Gavia steltata St Vk,Sn O,H,Kh,P
Kuikka Gavia arctica St Vk Vr,H,Vm
Kiljuhanhi Anser erythropus E T,Rj,S P,Mu,H
Lapasotka Aythya marila V Vi,Vk,T P,Kh
Mustalintu Melanitta nigra St Vk,T Kh,P
Pilkkasiipi Melanitta fusca St Vi,Vk,Vr P,Kh,H
Uivelo Mergus aibellus Sh Sn,Sl,Yr Ke,Kh,Mla
Merikotka Hallaeetus albicilla E Vi,Vk,M Kh,M,R,P,H
Kiljukotka Aquila clanga E Rj,M P,H,Ke
Kotka Aquila chrysaetos V Ma,S P,H,Mi,Ke
Sääksi Pandion hatiaetus St Vr,Vi,M Mi,P,H,Kh
Tuulihaukka Falco tinnunculus St Kv,S,R Pm,Kh
Ampuhaukka Falco columbarius St M,S Kh
Nuolihaukka Fatco subbuteo St M,Vr Kh
Tunturihaukka Falco rusticolus V T P,Ke,H
Muuttohaukka Falco peregrinus E Sn,Ka Kh,P,Ke,O
Peltopyy Perdix perdix St Kv Pm,Kh,P
Viiriäinen Coturnix coturnix H Kv P,Pm
Ruisrääkkä Crex crex V Kv,Kn,Kk Pm,Kh
Tylli Charadrius hiaticuta (merialue) St Ri H,R,N
Lapinsirri Calidris temminckii (Perämeri) St Ri N,R
Etelänsuosirri Calidris alpina schinzii V Ri N,R,H
Heinäkurppa Galtinago media H Kk,T,S P,N
Punakuiri Limosa tapponica Sh T,Sn Ke,P
Rantakurvi Xenus cinereus V Ri,Kr Ke,H,N
Selkälokki Larus fuscus St Vk,Vi H,P,Mu
Räyskä Sterna caspia V Vi P,H,Mu
Uuttukyyhky Cotumba oenas St Kv,Ml Pm,Kh,P
Tunturipöllö Nyctea scandiaca E T Ke,P,H
Varpuspöllö Glaucidium passerinum Sh Ma,Sk Mi,Mla
Kehrääjä Caprimutgus europaeus St Mh,Ka Mu
Harmaapäätikka Picus canus Sh Ml Mp,Mla
Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos E Ml,Rj Mla,Mp,R
Pikkutikka Dendrocopos minor St Ml,Rj Mla,Mp,R
Kangaskiuru Lutiula arborea St Ka,Mh M
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Uhanalaisuus Elinympä- Uhanalaisuuden
ristöt syyt

Tunturikiuru Eremophila alpestris E T ?
Pikkusieppo Ficedula parva Sh Ma,Sk Mi
Pähkinähakki Nuczfraga caryocatactes

caryocatactes Sh Ml M,Mp

Sammakkoeläimet Amphibia

Rupilisko Triturus cristatus V Vr O,Vr,Mu

Mate]ijat Reptilia

Kangaskäärme Coronella austriaca E Kn,Ka N,Mu

Kalat Pisces

Pohjasiika Coregonus pidschian* Sp Vk,Vv Mu,P,Vr
Vaellussiika Coregonus tavaretus* St Vv,Vi Vr,Vm,P,Mu
Planktonsiika Coregonus muksun* E Vk,Vv Mu,Vr,Vm
Merilohi Salmo salar* E Vv,Vi Vr,Vm,P
Järvilohi $atmo salar m. sebago E Vv,Vk Vr,P,Vm
Meritaimen Salmo trutta m. trutta* E Vv,Vi Vr,Vm,P
Järvitaimen Salmo trutta m. lacustris* E Vv,Vk Vr,Mu,P,Vm
Isonieriä Salvelinus salvelinus V Vk P,Vm,Vr
Harjus Thymaltus thymallus* St Vv,Vk,Vi Vm,Vr,P
Toutain Aspius aspius E Vv,Vi Vm,Vr,P
Vimpa Vimba vimba St Vv,Vi Vr,Vm
Monni Siturus gianis H Vr,Vv Vm,Vr

6.1.2 Selkärangattomat eläimet

Nivelmadot Annelida

Verijuotikas Hirudo medicinalis E Vr Vr, Mu

Nilviäiset Mollusca

Kalkkisiemenkotilo Vertigo genesii Sh Sl 0
Kapeasiemenkotilo Vertigo angustior Sh Ml Mp,Ku
Lettosiemenkotilo Vertigo geyeri Sh Si 0
Pikkuahmattikotilo Ena obscura V Ml Mp,R
Kristallikotilo Vitrea crystattina Sh Ml Mp,R
Litteäkristallikotilo Vitrea contracta Sh Ml Mp,R
Viherkiiltokotilo Aegopinella pura Sh Ml Mp,R
Laukkakotilo Oxychilus attiarius Sh Ml Mp,R,Ku
Suorasuusulkukotilo Cochlodina orthostoma E Ml Mp
Hienouurresulkukotilo Clausjtja dubia E M R,Mp,Mi
Harmaasulkukotilo Bulgarica cana E M R,Mp,Mi
Kaksihammaskotilo Perjoratetta bidentata Sh Ml Mp,O,Mla
Hoikkasarvikotilo Bithynia teachi Sp Vv, Vr Vm
Jokihelmisimpukka Margaritifera margarittfera V Vv Vm,Vr,Kh,P,0
Etelänhernesimpukka Pisidium supinum Sh Vv Vm

*
= vain alkuperäiset luonnonkannat (merilohella vain Itämeren kannat, harjuksella osa kannoista, ks.

lajikuvaukset).
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Uhanalaisuus Elinympä- Uhanalaisuuden
ristöt syyt

Niveljalkaiset Arthropoda

Hämähäkkieläimet Arachnida

Aarnivaleskorpioni Lamprochernes chyzeri Sp Ma Mla,Mp,Mi
Täpiälouhikkohämähäkki Titanoeca quadriguttata V Ka R
Pohjanpimentohämähäkki Arctobius agetenoides Sp T,Ma ?
Suppilohämähäkki Agelena labyrinthica H Kn N
Rinnevarpuhämähäkki Brommetta fatcigera Sp Ka R
Lounaanvarpuhämähäkki Cicurina cicur Sh Kak,M1 R
Kosteikkovarpuhämähäkki Embtyna brevidens Sp Kk R
Letto-okajalkahämähäkki Zora parallela Sh 51 0
Pohjanhyppyhämähäkki Fellenes lapponicus Sp M N,R
Kurjenpolvihämähäkki Pellenes trtpunctatus Sh Ki N
Kalkkikivikkohämähäkki Drassytlus exiguus Sh Kak R
Hietakivikkohämähäkki Berlandina cinerea V Kn R,N
Lettorapuhämähäkki Oxyptila gertschi E 51 0
Luolahämähäkki Meta menardi Sh Ka ?
Kyhmyristihämähäkki Araneus angutatus V M Kh
Isoristihämähäkki Araneus saevus St M Kh
Puistoristihämähäkki Nuctenea ixobola II M1,Kp ?
Rämeristihämähäkki Aculepeira ceropegia V Sr 0
Kalvasriippuhämähäkki Centromerus persimilis Sh Ki N,M
Onkaloriippuhämähäkki Syedra cavernarum Sp Ml R,M,Ku
Karjalankääpiöhämähäkki Peponocranium

praeceps Sh Sk,M R,M
Irlanninkääpiöhämähäkki Erigone welchi Sh Kk N,R,0
Kalkkikääpiöhämähäkki Mioxena btanda Sh Ki N,M
Rahkakääpiöhämähäkki Rhaebothorax foveata Sh Sr,Sn 0
Jäkäläkääpiöhämähäkki Metapanamomops

kaestneri Sh Ka Ku
Kuusamonkääpiöhämähäkki Ceraticetus buibosus Sh S1,Kk 0,N,R
Lettokääpiöhämähäkki Satitatias britteni V 51 0

Äyriäiset Crustacea

Pikkusokkosiira Platyarthrus hoffmanseggi H Kr R
Jättikatka Gammaracanthus Iacustris Sh Vk Vm

Kaksoisjalkaiset Dipiopoda

Puistokaksoisjalkainen Cylindroiulus teutonicus Sh Kp R
Kalkkikaksoisjalkainen lulus scanicus V Kak R

Juoksujalkaiset Chulopoda

Viherjuoksujalkainen Geophilus carpophagus E Ri,Rh Ku
Isojuoksujalkainen Geophitus etectricus V Ml Ku,R
Tammijuoksujalkainen Brachygeophilus truncorum V Ml Mp,Mla,R

Hyönteiset Insecta

Päivänkorennot Ephemeroptera

Tunturisurviainen Metretopus atter Sh Vv Vm,Vr
Harrisurviainen Brachycercus harrisetta Sh Vv Vm,Vr
Vuosurviainen Raptobaetopus tenellus Sp Vv Vm,Vr
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Sudenkorennot Odonata

Eteläntytönkorento Coenagrion puella V Vv,Vk Vr
Kievanakorento Aeshna viridis V Vr Vr,Vm
Isoukonkorento Aeshna crenata St Vk Vm,O
Tundrakiiltokorento $omatochlora sahibergi Sh T,Vk Ym
Sorjahukankorento Libelluta futva Sh Vv Vm

Koskikorennot Plecoptera

Vantaankoskikorento Rhabdiopteryx acuminata E Vv Vm,Vr
Idänkoskikorento Protonemura intricata St Vv Vm,Vr
Tummakoskikorento Nemoura dubitans V Vv Vm,Vr
Pohjankoskikorento Isogenus nubecuta St Vv Vm,Vr
Kalvaskoskikorento Isoperla dtfformis St Vv Vm,Vr

Suorasiipiset Orthoptera

Sinisilpisirkka Sphingonotus coerulans V Rh,Mh,Ri R,Ku,N
Palosirkka Psophus stridulus St Kn N,Pm

Luteet Heteroptera

Haapalatikka Aradus truncatus E Ma Mp,Mi,Mla
Nokilatikka Aradus anisotomus H Mk Mi,Mla
Kulolatikka Aradus signaticornis H Mk Mi,Mla
Kaskilatikka Aradus crenaticollis St Mk Mi,Mla
Savulatikka Aradus aterrimus II Mk Mi,Mla
Tuhkalatikka Aradus laeviusculus H Mk Mi,Mla
Palolatikka Aradus angularis H Mk Mi,Mla
Synkkälatikka Aradus erosus Sh Ma Mp,Mi,Mla
Aarnilatikka Aradus betulinus St Ma Mi,MIa
Ruskolatikka Aradus pictus St Ma Mi,Mla
Hietikkonatalude Phimodera humeralis Sh Kn,Mh N,R
Ajuruohovarjolude Tropisethus hotosericeus Sh Kn,Mh N,R
Ketovarjolude Pionosomus varius Sh Kn,Mh N,R
Kenttävarjolude Gonianotus marginepunctatus Sh Kn,Mh N,R
Hietavarjolude Drymus pilicornis Sh Kn,Mh N,R
Pähkämönurmilude Macrolophus nubilus Sp Ml Mp
Liekolude Ceraticombus corticalis Sh Ma Mi
Suovesimittari Gerris sphagnetorum Sh Sn, Si 0
Virtalude Aphelocheirus aestivatis Sh Vv Vm,Vr

Yhtäläissiipiset Homoptera

Vuorikaskas Cicadetta montana H Kn N
Tumma-aarnikaskas Cixidia confinis V Ma Mi,Mla
Pohjanaarnikaskas Cixidia lapponica St Ma Mi,Mla
Hietikkosarakaskas Kelisia sabuticola Sh Kn,Mh N,R
Hietikkonatakaskas Gravesteinietia botdi Sh Kn,Mh N,R
Idänketokaskas Hephathus nanus Sp Kn N
Jalavapuistokaskas Typhtocyba bifasciata Sh Kp R,Mp

Verkkosiipiset Neuroptera

Juutinrantakorento $isyra jutlandica V Vv Vm,Vr
Valjurantakorento Sisyra terminatis Sh Vv Vm,Vr
Reuterinharsokorento Nineta inpunctata H Ml Mp
Pikkuharsokorento Chrysopa dasyptera Sh Ml M
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Kärsäkorennot Mecoptera

Kalvasskorpionikorento Panorpa hybrida Sh Ml M

Perhoset Lepidoptera

Pajakkajuuriperhonen Hepialus fuscoargenteus Sh T ?
Kaarnakääpiökoi Trtfurcula atrtfrontelta Sh Ml Mp,R
Omenakääpiökoi $tigmella maletta Sh Ml Mp
Lapinvuokkokääpiökoi Stigmelta dryadetta Sh T Ku
Purtojuuriseulakoi Nemophora cupriacelta St Kk,Ri N,R
Haavantuhooja Lametlocossus terebra Sh M Mp,Mi,Mla
Nätkelmäpunatäpiäperhonen Zygaena tonicerae St Kn N
Juovapunatäpiäperhonen Zygaena osterodensis E Kn N,Ke
Rämevihersiipi Rhagades pruni St Sr 0
Ukkopussikas Pachythelia villosella Sh Sr 0
Kierrepussikas Äpterona crenulella Sp Kn N
Ruisnurmikoi Ochsenheimeria taurella H Kv Pm,Kh
Jalavakartanokoi Bucculatrix aibedinelta Sh Kp,Ml R
Päiväkakkarakoi Buccutatrix argentosignetla St Kk,Kv N,Pm,Kh
Lehtomiinaajakoi Caloptitia leucapennetta Sh Ml Mp,R
Tammenmiinaajakoi A crocercops brongniardettus Sh Ml ,Kp R,Mp
Heisinmiinaajakoi Phyllonorycter lantaneltus Sh Ml,Kl Mp,N
Raitalasisiipi Sesia bembeciformis H M Mp,Mla
Kaakonlasisiipi $ynanthedon mesiaeformis Sh M,Ri R,Mp,Mla,Ke
Juurilasisiipi Bembecia scopigera V Kn Ke,N,R
Jäkkäränkehrääjäkoi Digitivalva cariosella St Kn N
Metsäomenankehrääjäkoi $cythropia crataegelta V Ml Mp,R
Tunturipussikoi Coleophora unigenelta Sh T Ku
Hietapussikoi Coleophora caetebipennetta Sh Kn,Mh N,R
Hirvenjuuripussikoi Coleophora inulae V Kl,Kk,Ri Ku,Ke
Kohokkipussikoi Coleophora hackmani Sh Kn N
Ketoheinäkoi Mendesia farinella Sh Kn N
Nevaheinäkoi Biselachista imatrelta Sp Kn N
Kalliokärsäkoi Apiota kadeniella Sh Ka R
Ruiskaunokkikoi Agonopterix taterelta E Kv Pm,N
Ruskotäpiäkoi Ethmia pyrausta Sh Ml N,Mp
Varjotäpiäkoi Ethmia terminelta V Kn N,R
Kurhokoi Metzneria aestivetta H Kn N
Sauramokoi Isophrictis anthemidetla Sh Kn,Kv N,Pm
Lapinvuokonjäytäjäkoi Aristotelia heliacelta Sh T Ku
Laukkaneilikkakoi Aristotelia brizella Sh Kk,Ri R,Ke,N
Päivännoudonjäytäjäkoi Teteiodes sequax Sh Kl N,M
Raunikkikoi Caryocolum petryi E Mh,Kn M,Ke,N
Päivänoutotupsukoi Mompha miscetta Sh Kl N,Mp
Kulokoi $cythris noricetla St Mk Mi
Tyräkkikääriäinen Lobesia occidentis V Kk R,N
Mailaskääriäinen Cydia medicaginis V Kn R
Neidonkielikoisa Cynaeda dentatis V Kn R,N
Punakoisa Ostrinia patustratis Sh Rt Vr,R
Koukerokoisa Diasemia titterata St Kn N,M
Kuultokoisa Microstega hyatinalis Sp Kn N,M
Poppelikoisa Nephopterix rhenetta St Kp ?
Kaakonkoisa Nephopterix tuczpetetta Sh Kn ?
Tarhasulkaperhonen Capperia trichodactyta H Kv R
Suokirjoslipi Pyrgus centaureae St Sr 0
Tunturikirjosiipi Pyrgus andromedae Sh T Ku
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Keltatäpiähiipijä Carterocephatus pataemon Sh Sr,Sk O,M
Pohjanvalkotäpiäpaksupää Hesperia comma catena V T Ke,Ku
Lapinkeltaperhonen Colias nastes Sh T Ke,Ku
Tunturikeltaperhonen Colias hecta Sh T Ke,Ku
Isoapollo Parnassius apollo £ Ka,Kn N,M,Kh,Ke,Mu
Pikkuapollo Parnassius mnemosyne V KI N,Mp,Ke
Luhtakultasiipi Lycaena helle St Kk N,M,O
Isokultasiipi Lycaena dispar E Rt,Kk Vr,N,Ke
Huhtasinisiipi Pseudaricia nicias Sh Kn,K1 M,R
Harjusinisiipi Pseudophilotes baton E Mh,Kn Ks,M,N,Ke
Kalliosinisiipi Scolitantides orion V Ka M,N,Ke
Muurahaissinisiipi Maculinea arion £ Mh,Kn Ks,M,N,Ke
Tundrasinisiipi Agriades gtandon V T Ku,Ke
Lehtohopeatäpiä Clossiana titania V Ki N,Mp,Ke
Rahkahopeatäpiä Clossiana frigga St Sr 0
Etelänpurohopeatäpiä Clossiana thore thore V Sk,M1 M,O,Ke
Pohjanpurohopeatäpiä Clossiana thore borealis Sh T R,Ku,Ke
Muurainhopeatäpiä Clossiana fretja St Sr 0
Kääpiöhopeatäpiä Clossiana improba Sh T ?
Tummaverkkoperhonen Melitaea diamina V Kk N,M,R,Ke
Punakeltaverkkoperhonen Euphydryas aurinia Sh Ki N,Mp,Ke
Ruijannokiperhonen Erebia medusa Sh T ?
Suonokiperhonen Erebia embta St Sr 0,M
Kirjopapurikko Lopinga achine V Sr,Sk,M1 M,O,R,Ke
Idänhäränsilmä Hyponephele lycaon II Kn N
Maitiaiskehrääjä Lemonia dumi Sh Kn N
Viherämittari Thalera fimbrialis Sh Sr 0
Pikkuvyömittari Cyclophora quercimontaria £ Ml N,Mp
Sinilehtimittari $copula decorata H Rh,Kn N
Hierakkalehtimittari Scoputa corrivataria V Rt,Sr 0,Ke
Rämelehtimittari $copula virgulata Sh Sr 0
Rämekulmumittari Idaea rnuricata Sh Sr 0
Pahtapohjanmittari Entephria flavicinctata Sh T ?
Kurupohjanmittari Entephria nobiliaria Sh T ?
Keltaselkämittari Ectiptopera capitata Sh Ml Mp,R
Ruskopaatsamamittari Phitereme transversata Sh Kn,Ml N,Mp
Nunnamittari Baptria tibiale Sh Ml Mp
Pähkinämittari Ästhena atbutata Sh Ml Mp
Tammipikkumittari Eupithecia dodoneata Sh MI Mp,N
Tunturipikkumittari Eupithecia fennoscandica Sh T Ku
Lehtovähämittari Chloroclystis v-ata E Ml Mp,Ke
Pohjanliuskamittari Trichopteryx appensata Sh Ml Mp,Mi
Pantterimittari Pseudopanthera macutaria Sh Ml Mp,Ke
Kuusamamittari Apeira syringaria Sh Ml Mp,Ke
Naavamittari Atcis jubatus St M Kh,Mi
Jäkälämittari Cleorodes lichenaria Sh Ki Kh,N
Kirjotupsukas Orgyia recens St Sr,Sk 0,M
Keltatäpiäsiilikehrääjä Hyphoraia aulica Sh Kn N
Pohjansiiikehrääjä Acerbia alpina Sh 1 ?
Keltasiilikehrääjä Rhyparia purpurata H Kn N
Idänkiiltokehrääjä Borearctia menetriesii H Ma Mi
Pohjanharmoyökkönen Xestia borealis V Ma Mi
Vaaleaharmoyökkönen Xestia sincera Sh M Mi
Nuoliharmyökkönen Xestia rhaetica Sh M Mi
Liuskepaljakkayökkönen Xestia lyngei Sh T ?
Tunturikirjoyökkönen Lasionycta dovrensis Sh 1 ?
Paljakkakirjoyökkönen Lasionycta staudingeri Sh T ?
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Suotarhayökkönen Mamestra w-latinum Sh Sr 0
Ruso-olkiyökkönen Mythimna pudorina Sh Sr,Rt 0
Ruokoyökkönen $enta fiammea Sh Rt R
Loistokaapuyökkönen Cucullia argentea Sh Kr,Kn R,Ku,Ke
Malikaapuyökkönen Cucultia absinthll Sh Kn N,R,Ke
Pörhönopsayökkönen Sympistis zetterstedtii Sh T ?
Vaaleapuuyökkönen Lithophane ornithopus Sh Ml Mp,N
Tammipiiloyökkönen Conistra erythrocephata Sh Ml Mp,N
Ruutumäkiyökkönen Agrochota nitida Sh Ml Mp,N
Vasamayökkönen Acronicta tridens H M,K ?
Vaahterayökkönen Acronicta aceris H Kp,M1 ?
Nummijuuriyökkönen Apamea anceps Sh Mh R,Ku
Ruokohärny-yökkönen Photedes brevilinea V Sr 0
Kääpiöhämy-yökkönen Photedes captiuncula Sh Kl,Kn N,M
Ruttojuuriyökkönen Hydraecia petasitis V Kp R
Aurinkoyökkönen Panemeria tenebrata Sh Ml M,R
Tammilaahusyökkönen Nycteota revayana Sh Ml Mp,N
Tammiritariyökkönen Catocata promissa Sh Ml Mp,R
Linnunruohoyökkönen Phytometra viridaria Sh Ki N
Kuuyökkönen Herminia lunalis Sh Ki N

Vesiperhoset Irichoptera

Oulunhormisirvikäs Giossosoma nytanderi St Vv Vm,Vr
Lapinputkisfrvikäs Asynarchus thedenii Sh Vv Vm,Vr
Pohjansirvikäs Arctopsyche tadogensis St Vv Vm,Vr
Jatulivesiperho Semblis phalaenoides St Vv Vm,Vr
Siulavesiperho $embtis atrata St Vv Vm,Vr

Kaksisilpiset Diptera

Aarnisääski Pachyneura fasciata V Ma Mla,Mi
Vaapsassääski Keroptatus sesioides E Ma Mi,Mla
Herhiläiskärpänen Asitus crabrontformis H Kn N,Pm
Suomenpuukärpänen Solva interrupta E Ma Mp,Mla,Mi
Isonaamiokukkakärpänen Doros conopseus V Kn N

Pistiäiset Hymenoptera

Loissahiainen Orussus abietinus Sp Ma Mla,Mu
Kuusamankudospistiäinen Pamphilius thorwatdi Sp Ml M,R,Mp
Pulskamailasahiainen Arge pullata Sp Ml ?
Jalolehtiäinen Ussurinus nobitis E Ml Mp,M
Pumpurinuijapistiäinen Ctavetlaria amerinae H Ml ?
Keisarinkavaltajapistiäinen Dolichomitus imperator H Ma Mla,Mi
Ritarikiho Trogus lapidator Sp Kk,S,Rt ?
Poppelikiltäjäkiho C’allajoppa cirrigastra Sp M ?
Syreenikiitäjäkiho Callajoppa exaltatoria Sp M ?
Keltatäpiäkiho Pyramidophorus fiavoguttatus Sp M ?
Mäntykiltäjäkifio Protichneumon pisorius Sp M ?
Silmäkiitäjäkiho Protichneumon fusorius Sp M ?
Viherpyörökultiainen Hotopyga metallica Sp Kn,Mh N,R,M
Kääpiökultiainen Hedychridium zetteri Sh Ri,Kn,Mh N,R,M
Härkähevosmuurahainen Camponotus vagus V Ka R,Ku,H
Hietamauriainen Lasius meridionalis Sh Mh R,N
Herhuläinen Vespa crabro E M Mla
Päistärpistiäinen Aporineltus sexmacutatus Sh Kn,Mh R,Ku,N
Hammashietapistiäinen Podalonia affinis Sh Kn,Mh Ks,Ku,R
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Ukonhattukimalainen Bombus consobrinus V Ki N,M,Mu
Juhannuskimalainen Bombus humilis St Kn N
Sammalkimalainen Bombus muscorum Sh Kk N,R
Ruusuruohomehiläinen Andrena hattorjiana St Kn,Mh N,R
Nummimehiläinen Dufourea vuigaris Sh Kn,Kv N,R
Silomehiläinen Panurginus romani Sp Kn,Mh N
Otapipomehuläinen Coetioxys lanceolata Sh Kk N
Kaakonvakomehiläinen Lasiogiossum quadrinota

tutum Sh Kn,Mh N,R

Kovakuoriaiset Coleoptera

Tammikiitäjäinen Catosoma inquisitor H Ml Ku,R
Kupokiitäjäinen Carabus convexus St Kn N
Hoivikiitäjäinen $phodrus leucophthatmus H Kr R,Kh
Keilarikiitäjäinen Laemostenus terricola E Kr R,Kh
Kulokurekiitäjäinen Agonum bogemanni E Mk,Ma Mi
Liekokurekiitäjäinen Agonum mannerheimi St Ma,Sk Mi,Mla,O
Ventoharvekiitäjäinen Harpalus nigritarsis Sp Sn 0
Ketosyrvekiitäjäinen Anisodactylus nemorivagus Sp Kn N
Lettokiitäjäinen Chlaenius costulatus Sh Sn 0
Laikkurantusukeltaja Rhantus notaticottis St Vr Vr,Vm
Suomenrantusukeltaja Rhantus fennicus Sh Vk Vm
Isovesiäinen Hydrochara caraboides Sp Vk Vr,Vm
Sarvikeräpallokas Liodopria serricornis E Ma Mia,Mp,Mi
Korukeräpallokas Agathidium pulchellum V Ma Mla,Mp,Mi
Täpiähaiskiainen Dendroxena quadrimacutata E Ml R,Mi
Luhtahaiskiainen Ecanus giaber E M ?
Mustaleukalyhytsiipi Oxyporus mannerheimi Sh Ma Mi,Mla
Helyhaaskalyhytsiipi Tachinus elegans Sp Ma Mia,Mi
Teretyippö Teredrius fabricii V Ml Mia
Lattatyippö Hololepta ptana E Ma Mia
Idäniahopoukko Eucinetus caucasicus Sh Ma Mia
Sontiainen Geotrupes stercorarius St Kn,Kv N,Pm
Kevätsittiäinen Geotrupes vernatis St Kn,Kv N,Pm
Isoiaakasittiäinen Onthophagus gibbutus E Kn,Kv N,Pm
Laidunlantiainen Aphodius luridus Sp Kn,Kv Pm,N
Tadeiantiainen Aphodius contaminatus Sh Kn,Kv Pm,N
Marmorikuoriainen Liocola marmorata Sh Mi Mia,Mp,R
Erakkokuoriainen Osmoderma eremita E Mi Mia,Mp,R
Liekohärkä Ceruchus chrysometinus V Ma Mia,Mi
Isokuoksanen Stenetmis canaliculata Sh Vv Vm,Vr
Aarniseppä Athous mutitatus H Mi Mia,Mi
Lohjanseppä Pseudanostirus globicollis V Ml M,Ku,R
Rusoseppä Ampedus suecicus Sh Ma Mla,Mi
Perminseppä Ampedus lepidus Sp Ma MIa,Mi
Vyösepäkäs Drapetes cinctus Sh Ml Mia,Mi
Kyrmysepikkä Eucnemis capucina E Mi Mia,Mi
Haapasepikkä Hylochares cruentatus H Ma Mla,Mi
Kauiussepikkä Melasis buprestoides Sh Ml Mia,Mi
Ahvenansepikkä Hylis cariniceps Sp Ml Mla,Mi
Liekosepikkä Xylophilus corticalis V Ma Mla,Mi
Raitakampasepikkä Microrhagus lepidus Sp Ml Mia,Mi
Lehmuskampasepikkä Microrhagus lindbergi E Mi Mia,Mi
Vaahterasepikkä Rhacopus attenuatus E Ml Mia
Pajusepikkä Rhacopus sahibergi Sh Mi Mia,Mi
Lattavalekauniainen Aulonothroscus laticollis H Ma M

53



Uhanalaisuus Elinympä- Uhanalaisuuden
ristöt syyt

Idänvalekauniainen Trixagus caucasicus Sh Ma M
Ukkokauniainen Chalcophora mariana E Ma Mia
Leppäkauniainen Dicerca aini St Mi Mp
Synkkäkauniainen Dicerca moesta St Ma Mi
Välkekauniainen $cintiltatrix rutilans E Mi Mp
Kulokauniainen Melanophita acuminata St Mk,Ma Mi,Mla
Sinikauniainen Melanophita cyanea St Mk,Ma Mi,Mia
Haavanjalosoukko Agrilus ater E Mi Mia
Näsiänjalosoukko Agritus integerrimus Sh Mi Mp
Sinijalosoukko Agrilus pseudocyaneus V Ml Mia
Aarni-ihrakuoriainen Dermestes palmi V Ma Mia,Mi
Koitokuoriainen Globicornis corticalis Sh Ma Mia,Mi
Mäntyhuppukuoriainen $tephanopachys substriatus St Mk,Ma Mi,Mia
Havuhuppukuoriainen $tephanopachys tinearis St Mk,Ma Mi,Mia
Pesäiesiäinen Ptinus sexpunctatus St Ml Mia
Rosopehkiäinen Catitys scabra St Ma Mia,Mi
Isopehkiäinen Peltis grossa V Ma Mia,Mi
Lännenkarvapehkiäinen Thymalus limbatus St Ma Mia,Mi
Aarnimäihiäinen Ipidia sexguttata E Ma Mia,Mi,Mp,M
Mustahäivekäs Cyllodes ater H Mi Mia,Mi
Ventokaarniainen Rhizophagus puncticollis Sp Ma Mia,Mi
Sarvihärö Uteiota pianata E Ma Mia,Mi
Punahärö Cucujus cinnaberinus E Ma Mp,Mi,Mi
Verihärö Cucujus haematodes H Ma Mla,Mi
Jurokuoriainen Eicotyctus brunneus V Ma Mia,Mi
Sysipirkko Hyperaspis inexpectata Sp Mi R,Mp
Hartianärviäinen Latridius brevicottis Sp Ml Mla,Mp
Kulonyhäkäs Corticaria ptanula Sh Ma Mia,Mi
Saarnisieniäinen Btphytlus lunatus H Mi Mia
Vienankääpiäinen Wagaicis wagae Sh Ma Mia,Mi
Hammasieukakääpiäinen Octotemnus mandibularis E Mi Mia
Aarnikätkä Bothrideres contractus V Ma Mia,Mi
Täpläkarvasieniäinen Mycetophagus quadriguttatus Sp Ma Mia,Mi
Uppokeiju Ditylus laevis E Ma Mia,Mi
Korpikoiva Pytho kolwensis V Ma Mia,Mi
Murroskoiva Pytho abieticola St Ma Mia,Mi
Lahokapo Boros schneideri V Ma Mia,Mi
Havujahkiainen Sphaeriestes reyi Sh Ma Mia,Mi
Piiiopääaatukainen Phytobaenus amabitis Sp Ma Mla,Mi
Isotoukohärkä Meloe proscarabaeus V Kn,M N,H,Mu
Sinitoukohärkä Meloe violaceus St Kn,M N,H,Mu
Typytoukohärkä Metoe brevicollis H Kn,M N,H,Mu
Huhtihärkä Apatus bimaculatus H Kn,M N,H,Mu
Harmokailokas Scotodes annulatus St Mi Mia,Mp
Kaimakuoriainen Blaps mortisaga E Kr R,Kh
Kääpäpimikkä Oplocephala haemorrhoidatis V Mi Mia
Sinipimikkä Piatydema violaceum V Mi Mia
Sysipimikkä Upis ceramboides St Mi Mia
Ontonpimikkä Allecula morio H Mi Mia
Havuiiekopimikkä Hymenophorus doublieri V Ma Mia,Mi
Rikkipimikkä Cteniopus sulphureus Sh Kn N
Kaukosyöksykäs Conalia baudii Ma Mi,Mia
Jumiloisikka Pelecotoma fennica Sh Ml Mia,Mp
Isovaiekääpiäinen Tetratoma fungorum Sh Ml Mia,Mi
Täpiämustkeiju Dircaea quadriguttata V Ml Mia
Liekokuoriainen Xytita tivida St Ma Mia,Mi
Näreliekokeiju Zilora etongata St Ma Mia,Mi
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Vähämustakeiju Melandrya barhata II Ma Mla,Mi
Kaskikeiju Phryganophilus ruficotlis E Ma Mla,Mi
Nahkuri Tragosoma depsarium V Ma Mla,Mi
Kaarnajäärä Nothorhina punctata St Ma Mi,Mla
Pohjankuusijäärä Tetropium aquitonium Sh Ma Mia,Mi
Jalavajäärä Rhamnusium bicotor V Ml Mia,Mp
Salpajäärä $tenocorus meridianus Sh Ml Mla,Mp
Kuusitäpiäjäärä Anoptodera sexguttata V Ml Mla,Mp
Karvakukkajäärä Leptura pubescens St Ma Mp,Mi
Idänkukkajäärä Leptura nigripes St Ma,Mk Mp,Mi
Ukkokukkajäärä Leptura thoracica H Ma Mi,Mp,M1
Täpiäkukkajäärä Leptura maculata Sh Ml Mp,Mi
Tammikukkajäärä Strangalia attenuata H Ma Mla,R
Aaltojäärä $emanotus undatus St Ma,Sk Mi,Mia,O
Leppäjäärä Phymatodes aini V Ml Mla,R
Hiesjäärä Xylotrechus ibex Sp Mi Mp
Lehmusjäärä Chtorophorus herbsti Sp Mi Mp,Mla
Räätäli Monochamus urussovi V Ma Mla,Mi
Vennajäärä Mesosa myops V Mi Mla,R,Mp
Lehmuskatkiainen Leiopus punctutatus H Ml Mia
Pikkujaakko Acanthocinus griseus V Ma Mia,Mi
Meriuposkuoriainen Macroptea pubipennis Sh Vi Vm
Piurukuoriainen Donacia fennica Sh Vk Vm,Vr
Rimpikuoriainen Donacia tomentosa Sp Vr Vm,Vr
Kuitaruokokuoriainen Donacia aureocincta Sp Vk Vm,Vr
Tuomikukko Orsodacne cerasi Sh Ml R,Mp
Vaivaiskoivupiilopää Cryptocephatus cruciger Sh S 0
Keltalaitapiiiopää Cryptocephalus fiavipes Sp Ml Mp
Isokannusruohokuoriainen Chrysolina gypsophilae H Kn N
Mörökiipikuoriainen Cassida murraea Sp Kk,Ri R,N
Isokelokärsäkäs Piatyrhinus resinosus St Ma Mla,Mp
Silokeräkärsäkäs Strophosoma fulvicornis Sh Mh,Kn N,R
Nummikärsäkäs Coniocteonus nebutosus Sh Mh,Kn N,R
Kilokkikäräskäs Chromoderus affinis H Ri R,Ku
Haavanlahokärsäkäs Cossonus paralletepipedus Sp Mi Mla,Mp
Jalavanlahokärsäkäs Cossonus cylindricus Sp Mi Mia
Pikkuharjuniiuri Carphoborus minimus Sh Ma Mia,Mi
Pötkykaarnakuoriainen Orthotomicus Iongicollis Sh Ma Mla,Mi
Mäihäkaarnakuoriainen Xyleborus cryptographus St Ma Mla,Mp

6.1.3 Putkilokasvit

Sanikkaiset Pteridophyta

Harjukeltalieko Diphasiastrum complanatum
subsp. chamaecyparissus St Mh M,Ks

Saunionoidaniukko Botrychium matricarizfotium St Kn N
Pikkunoidaniukko Botrychium simplex E Kk N,0
Lehtonoidanlukko Botrychium virginianum V Mi,Sk M,Ks,N
Tuoksualvejuuri Dryopteris fragrans Sh Ka Ku,Ke,
Piikkihärkylä Polystichurn aculeatum H M Ke
Kalkki-imarre Gymnocarpium robertianum Sh Kak Ks,M
Idänimarre Gymnocarpium jessoense Sh Kak Ks,Ke,M
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Serpentiiniraunioinen Asptenium adulterinum V Kak Ks,Ke
Kampasaniainen Blechnum spicant H M M,O,Ke
Ormio Pilularia giobutifera Sh Vk Vm

Siemenkasvit Magnoliophyta

Marjakuusi Taxus baccata St Ml Mp,Mu
Taponlehti Asarum europaeum V Ml Vr,M,R
Lehtoukonhattu Aconitum septentrionale St Ml M
Aippivuokko Anemone trifolia Sh Mli M
Kylmänkukka Pulsatilla patens Sh Mli R,Ks,Ke
Siperiankärhö Clematis alpina Sh Ml,M ?
Rikkileinikki Ranunculus sutphureus Sh T Ke,Ku
Sammakonleinikki Ranunculus sceleratus

subsp. reptabundus Sh Vr Vr
Purosätkin Ranunculus trichophyllus

subsp. trichophyllus St Vv Vr,Vm
Pikkuemäkki fumaria vaillantii Sh Kv Pm,Kh
Lehtoängelmä Thalictrum aquilegitfotium V Ml Mp,
Keminängelmä Thalictrum kemense Sh Rt Vr
Vuorijalava Ulmus glabra St Ml M,R
Kynäjalava Ulmus laevis St Rt,M1 Vr,Mp,R
Norjanarho Arenaria norvegica Sh T Ku,Ke
Tunturiarho Arenaria ciliata Sh Kak Ks,M
Jäämerentähtimö Stellaria humtfusa H Ri ?
Nurmihärkin serpentiinimuunnokset

Cerastium fontanum subsp. vuigare
var. serpentinicola V Kak Ks
var. kajanense V Kak Ks

Merihaarikko Sagina maritima Sh Ri R
Vaaleajäsenruoho Scteranthus perennis V Kn N,R
Ketotyräruoho Herniaria glabra St Kn N,R
Tataarikohokki Silene tatarica Sh Rt Vr
Pohjanailakki Silene furcåta E Kak Ke,M
Kangasraunikki Gypsophita fastigiata St Mh,Kak Ks,N,M
Ketoraunikki Gypsophila muralis E Kn N,R
Hietaneilikka Dianthus arenarius St Mli R,Ks,Ke
Kyläsavikka Chenopodium urbicum H Kv Pm
Hyvänheikinsavikka Chenopodium bonus-henri

cus St Kn,Kv,Kr N,R,Pm
Pikkukilokki Suaeda maritima V Ri N,R
Otakilokki Salsola kati V Ri N,Ke,R
Meritatar Polygonum oxyspermum E Ri N,R
Konnantatar Polygonum bistorta V Vi Ks,R
Keltahierakka Rumex maritimus Sh Rj N
Laukkaneilikka Armeria maritima V Kn N,R,Ke
Vuorikuisma Hypericum montanum E M R,M
Isovesirikko Elatine atsinastrum V Vr Pm
Mäkiorvokki Viota cotlina Sh M M
Pahtahietaorvokki Viota rupestris

subsp. reticta Sh T ?
Pyökkiorvokki Viota reichenbachiana V Ml Mp
Rantaorvokki Viola persicifolia St Rj Vr,N,R
Luhtaorvokki Viola utiginosa E Rt,Sk Vr,O,M
Rantalitukka Cardamine parvifiora V Rt Vr,N
Metsälitukka Cardamine flexuosa E Vi R,O
Kultakynsimö Draba alpina Sh T Ku,Ke
Idänkynsimö Draba cinerea Sh Kak Ks,M,Ke
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Keltakynsimö Draba nemorosa St Kn,Kr N,R
Isokrassi Lepidium latifolium St Ri N,R
Pensaskanerva Myricaria germanica Sh Rj R,
Jokipaju Salix triandra St Rt Vr
Nystypaju $alix lanata subsp. glandultfera Sh Rj R,Ku
Kääpiöpaju Salix arhuscula Sp T ?
Talvikkipaju $alix pyrolifolia E $1 O,M,Ke
Kellokanerva Erica tetralix E Sr Mp
Lapinaippiruusu Rhododendron lapponicum Sh T Ku,Ke
Jauhoesikko Primula farinosa St Kk N,O,R
Ketonukki Androsace septentrionalis E Kn N
Pikkupunka Anagatiis minima St Ri N
Suolapunka Samolus valerandi V Ri N
Karvamaksaruoho $edum villosum E T R,Ku,Ke
Siperianlillukka Rubus humutifotius H M R
Lehtovatukka Rubus pruinosus Sh M1,K1 M,N
Koiranruusu Rosa canina Sp Ki N,R
Okaruusu Rosa sherardii Sp Kn N
Idäverijuuri Agrimonia pilosa E Kn N
Tuoksuverijuuri Agrimonia procera St Kn,K1 N
Pahtahanhikki Potentilla nivea Sh Kak Ks
Ruijanpahtahanhikki Potentitia chamissonis Sh Kak Ks
Pikkuhanhikki Potentilla tabernaemontani V Kn N
Sakarahanhikki Potentilla subarenaria St Kn N
Lännenhanhikki Potentilla anglica St Kn N
Metsäomenapuu Malus sytvestris St M1,K1 Mu,M
Teodorinpihlaja $orbus teodori Sp Ki N,R
Ruotsinpihlaja Sorbus intermedia Sh Kn N,R
Tunturikeulankärki Oxytropis lapponica Sh T ?
Pommerinvirna Vicia cassubica V Kn,M N,M
Nätkelmävirna Vicia tathyroides V Kn N
Mustalinnunherne Lathyrus niger Sh Mh,M1 M
Kenttäorakko Ononis arvensis E Ri N,R,Ke
Harjumasmalo Anthyllis vuineraria

subsp. fennica Sh Mh Ks,R,M
Pohj anmasmalo A n thyllis vuineraria

subsp. lapponica Sh Kak,M Ks,Vr
Harmaahorsma Epilobium lamyi V Kk N,Pm
Tummahorsma Epilobium obscurum E Sh Vi R,N
Turjanhorsma Epilobium taestadii Sh Sl,V1 O,M,Vr
Tupsulinnunruoho Polygala comosa V Kk N
Isopukinjuuri Pimpinella major E M,Kn M,N
Sorsanputki $ium latifolium E Rj Vr,Kh,R
Punakatko Torilis japonica V Kn N
Värimaratti Asperuta tinctoria V Kn N,R
Nummimatara Galium saxatile E Kn N
Horkkakatkero Gentianella amarella St Kn,Kak N,Ks
Rantakatkero Gentianelta uliginosa St Ri N,R
Idänsinikuusama Lonicera caerulea V Ml ?
Kalliosirkunjyvä Lappula deflexa Sh Ka M,Ke
Koirankieli Cynoglossum officinale V Kr R,N
Vesiminttu Mentha aquatica var. aquatica V Rj Vr
Meriminttu Mentha aquatica var. litoratis St Ri,Kk N,R
Konnantädyke Veronica anagattis-aquatica E Kv Pm,Kh
Peltomaitikka Metampyrum arvense St Kn N
Peltosänkiö Odontites verna s. str. Sp Kv Pm,Kh
Kiirunankello Campanula untftora Sh T Ke
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Hirvenkello Campanula cervicaria St Kn N,Pm,KhUkonkello Campanula latifolia Sh M1,K1 M,NKalvaskallioinen Erigeron acer
subsp. decotoratus Sh Ka,Kn N

Sopulinkallioinen Erigeron borealis V T Ku,Ke
Ruijankissankäpälä Äntennaria nordhageniana Sh T ?Kaljukissankäpälä Antennaria porsiidii Sh T ?
Peltosauramo Anthemis arvensis St Kv Pm
Perämerenmaruna Artemisia campestris

subsp. bottnica V Ri Mu
Arnikki Arnica angustifolia Sh T,Kak Ke
Lännenkurho Carlina vuigaris

subsp. vuigaris V Kn N
Idänkurho Cartina vutgaris

subsp. longifolia E Kn N
Isotakiainen Arctium lappa St Kr R
Lehtotakiainen Arctium nemorosum St Ml M
Vanakeltto Crepis praemorsa E Kn N,R
Pahtakeltto Crepis tectorum

subsp. nigrescens Sh Ka ?
Upossarpio Alisma wahtenbergll Sh Vi N,Vr
Tatarvita Potamogeton potygontfotius Sh Vk Vm,Vr
Jouhivita Potamogeton rutilus Sh Vr Vr,Vm
Notkeanäkinruoho Najas flexilis E Vr Vr,Vm
Hentonäkinruoho Najas tenuissima V Vr Vr,Vm
Valkopärskäjuuri Veratrum aibum E Rt Mu
Kirjopikarililja Fritittaria meteagris V Ki N,Ke
Ruijanruoholaukka Allium schoenoprasum

var. sibiricum Sh Kk,Rj N
Karhunlaukka Atlium ursinum St M1,Kl M,N
Tikankontti Cypripedium catceolus St K1,MI,Sk O,N,M,Ke
Suoneidonvaippa Eptactis palustris V Si O,Ke
Tummaneidonvaippa Epipactis atrorubens Sh Kak M,Ku,Ke,Ks
Miekkavalkku Cephalanthera tongifolia V K1,M1 N,M,Ke
Punavalkku Cephalanthera rubra E Ml M,N,R,Ke
Mesikämmekkä Herminium monorchis H Kk,S1 N,R,Ke,O
Tunturiorho Chamorchis alpina Sh T Ku,Ke
Valkokämmekkä Pseudorchis atbida Sh T Ku,Ke
Kimalaisorho Ophrys insecttfera E Kl,M N,M,Ke
Neidonkenkä Catypso butbosa St M,Ml,Sk M,Ke,R
Kiiltovalkku Liparis loeselii V Sl,Kk O,N
Sääskenvalkku Microstytis monophyllos St S1,Sk O,M,N
Juurtokaisla $cirpus radicans E Rt Vr,N,R
Taarna Cladium mariscus V Sl 0
Tunturisarake Kobresia myosuroides Sh T Ke
Kuusamonsarake Kobresia simpliciuscula V Vi Ke
Lähdesara Carex paniculata St Vi Vr,R
Ketunsara Carex vulpina V Sk,Kk 0,N
Revonsara Carex otrubae V Kk,Sk 0,N
Hajasara Carex remota E Ml,Sk,Vl M,O,Vr
Hostinsara Carex hostiana V Ri,Kk N,0,R
Kuusamonnokkasara Carex jemtlandica Sh Si 0,Mu
Nokkasara Carex tepidocarpa V S1,Kk 0,N
Pikkunokkasara Carex bergrothii St $1 0
Kotilaisensara Carex kotilainii E Si 0
Räpyläsara Carex ornithopoda E Xl N
Vuorisara Carex montana H Kn,Ml ?
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Patukkasara Carex hartmanii E K1,S1 O,N,M
Sukassara Carex microgtochin St Rj ,T,S1 Vr
Lehtonata festuca gigantea E Ml R,M
Juurtonurmikka Poa supina E Kk N,M
Pohjansorsimo Arctophila fulva Sh Rt,Ri Vr,N
Rönsysorsimo Puccinetlia phryganodes V Ri N
Lapinhilpi Arctagrostis latifotia Sh Sk M,R
Röyhyhelmikkä Melica unifiora V Ml Mp
Tähkähelmikkä Metica ciliata E Ka Ku,Ke
Lehtokattara Bromus benekenhi E Ml,Vl M,O
Tunturivehnä Etymus ataskanus Sh Ka,R Vr
Merivehnä Elymus farctus Sh Ri N,R
Lapinkaura Trisetum subatpestre V Rj ,Ka N
Kääpiölauha Aira praecox V Kn N
Hoikkarölli Agrostis clavata St M M,O,N
Rantakaura Ammophila arenaria Sh Ri R
Helpitähkiö Phleum phleoides St Kn N
Hukkarlisi Leersia oryzoides Sh Rt Vr,N,
Kupulimaska Lemna gibba Sh Vr ?

6.1.4 Sammalet ja levät

Sammalet

Maksasammalet Hepaticopsfda

Tunturiraippasammal Anastrophyllum cavtfolium Sh T Ku
Etelänraippasammal Anastrophyllum michauxll Sh Ma Mi,Mla
Kururaippasammal Anastrophyllum sphenoto

boides E Kak M,Ku
Turjansammal Arnellia fennica Sh Kak,T Ks
Notkopihtisammal Cephalozia affinis V Ma M,Mla
Etelänpihtisammal Cephalozia lacinulata E Ma,Sk M,Mla,Ks,O
Hitupihtisammal Cephalozia macounii V Ma Mla,R
Piilosammal Cryptothaltus mirabilis Sp Sk,M O,M,R
Saksisammal Douinia ovata E Ka,M M
Pärskesammal Eremonotus myriocarpus Sh Vv,T 7
Haprakarvesammal Frultania fragiltfolia Sh Ml M,Mp,Kh
Isokarvesammal Frullania tamarisci Sh Ka R,Ks
Teilisammal Hapiomitrium hookeri H Rh,Kk R,N,Ku
Korpikaltiosammal Harpanthus scutatus V Ma,Sk M,Mla,O
Etelänkaulussammal Jamesoniella unduhfolia E Ri R
Kalkkihammassammal Leiocolea bantriensis Sh Vl,Sl,Kak O,Vr
Isolimisammal Lophocotea bidentata V Sk,M,R M,Mla,O,R
Otalimisammal Lophocolea cuspidata H Vl,Sk Vr,O
Rantalovisammal Lophozia capitata H Rt,Rh Vr,R
Rahkalovisammal Lophozia Iaxa St 5 0
Pahtalovisammal Lophozia tongifiora Sh Ka,T ?
Tuoksukäppyräsammal Mannia fragrans V Kak Ks,N
Polkupussisammal Marsupetia funckii E Kn N
Pikkupussisammal Marsupetia sprucei Sh Ka,T Ku
Tunturikehräsammal Moerckia btyttii Sh T ?
Kalliosuomusammal Raduta tindenbergiana V Vv Vr,M,R
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Lastusammal Reboutia hemisphaerica Sh Kak Ks,R
Etelänhankasammal Riccia beyrichiana Sp Kak,R, Vr
Törrökinnassammal Scapania aequiloba V Kak,T M
Kantokinnassammal $capania apiculata V Ma,Sk M,Mla,Vr
Kalkkikinnassammal $capania calcicola Sh Kak Ks
Etelänkinnassammal Scapania compacta H Ka,Vv M,Vr
Pahtakinnassammal Scapania crassiretis Sh Ka,Kak M,Ks
Tuppikinnassammal Scapania cuspidutigera Sh Kak,T Ks
Korukinnassammal $capania massalongi H Vv,Ma Vr,Mla,M
Herttakinnassammal $capania obcordata Sh T ?
Tummakinnassammal Scapania obscura Sh T ?

Lehtisammalet Bryopsida

Kenosammal Amblyodon dealbatus St S1,V1,Kak O,M
Etelänkarstasammal Andreaea rothii Sh Ri,Ka R
Etelänruostesammal Anomodon rugelii E Ka,M1 M,Mp
Piirtosammal Aongstroemia Iongtpes St Rj ,M,K Vr,
Sirppitumpurasammal Barbula reflexa Sh Kak Ks
Ruostetyvisammal Bryoerythrophyltum

ferruginascens Sh Kak ?
Tunturihiirensammal Bryum cryophilum Sh 1 Ke,Ku
Lahokaviosammal Buxbaumia viridis V Ma M,Mla
Rantaväkäsammal Campylium elodes St Kak,Rj ,Kk Vr
Vuorihaivensammal Cirriphyltum cirrosum Sh T ?
Etelänhaivensammal Cirrtphyttum tenuinerve E Kak Ks,M,Ku
Kolusammal Coscinodon cribrosus Sh Ka,T,M Ks
Risatorasammal Cynodontium bruntonll Sp Ka Ks,R,M
Lännentorasammal Cynodontium jenneri Sp Ka M,Ks
Isotorasammal Cynodontium suecicum Sh M,Ka M,Ke
Nuokkulapiosammal Desmatodon cernuus V Kak,Kr R,Ks
Aippilapiosammal Desmatodon systylius V T Ku
Hiuskoukkusammal Dichetyma capitlaceum V Vk,Vv Vr,Ks
Jouhisammal Dicranodontium denudatum H M,Ka R,M
Etelänpörrösammal Dicranoweisia cirrata Sp Ma,Ka M,Mla
Pahtakynsisammal Dicranum sendtneri Sh Kak,T Ks
Katkokynsisammal Dicranum viride E MI,Ka Mp,R,Kh
Rantatumpurasammal Didymodon icmadophita E Kak Ks
Pohjankahtaissammal Distichium hagenii E Ri R,Ku
Tunturikellosammal Encalypta atpina Sh T Ku
Pohjankellosammal Encalypta mutica V Ka,T Ku
Isokellosammal Encatypta procera Sh Kak Ku,M
Katvenokkasammal Eurhynchium speciosum V MI Mp
Isonokkasammal Eurhynchium striatum V MI Mp,M
Reunussiipisammal Fissidens crasszpes II Ka,Vv Vr,Vm
Kyttyräkivisammal Grimmia anodon Sh Kak,T Ku
Itukivisammal Grimmia anomala E Ka,Rj Vr
Kalkkipahkurasammal Gymnostomum catcareum V Kak Mp
Kurkkiosammal Hydrogrimmia motiis Sh 1 ?
Suipputammukkasammal Hygroamblystegium

tenax H Kak,Vv M ,Vr
Ruskopalmikkosammal Hypnum bambergeri Sh Kak,T M,Ku
Pohjankiikosammal Isopterygium alpicola Sh Ka,T
Etelänkoukerosammal Lescuraea patens Sp M,Ka, M
Tulvasammal Myrinia putvinata St Rt Vr,M
Koloriippusammal Neckera besseri St Kak M,Ks
Haarariippusammal Neckera pennata V Ma,Ka Mi,Mp,Kh
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Vellamonsammal Octodiceras fontanum
Lännenkantosammal Orthodicranum tauricum
Etelänhiippasammal Orthotrichum cupulatum
Tammihiippasammal Orthotrichum diaphanum
Isohiippasammal Orthotrichum lyellii
Pohjanhlippasammal Orthotrichum paradoxum
Ketunhiippasammal Orthotrichum patens
Viiruhiippasammal Orthotrichum striatum
Paasihiippasammal Orthotrichum urnigerum
Kalkkilähdesammal Philonotis catcarea
Pahtaseitasammal Plagiobryum demissum
Purolaakasammal Ptagiothecium platyphyllum
Hitulukinsammal Ptatydictya confervoides
Etelänkarhunsammal Polytrichum decipiens
Lapinlipposammal Psitopitum cavtfotium
Kolokärpänsammal Rhabdoweisia crispata
Napalehväsammal Rhizomnium andrewsianum
Turj anlehväsammal Rhizomnium gracite
Sirkansammal Rhynchostegielta compacta
Ahdinsammal Rhynchostegium riparioides
Lännenlierosammal Scorpidium turgescens
Kaitahitusammal Seligeria brevtfolia
Kaarihitusammal Seligeria campylopoda
Sahahitusammal Setigeria donniana
Etelänhitusammal Seligeria recurvata
Piilohitusammal Seligeria subimmersa
Rivihitusammal Seligeria tristichoides
Rannikkorahkasammal $phagnum imbricatum
Nummirahkasammal Sphagnum motle
Luutasammal Thamnobryum atopecurum
Tunturituppisammal Timmia bavarica
Puistotuppisammmal Timmia megapolitana
Lapintuppisammal Timmia norvegica
Etelänkiertosammal Tortella inclinata
Kalkkipartasammal Tortuta mucrontfolia
Tammitakkusammal Ulota crispa
Uurretakkusammal Ulota drummondii
Etelänuurresammal Zygodon conoideus
Viheruurresammal Zygodon viridissimus

Levät

Näkinpartaislevät Characeae

Punalevät Rhodophyceae

E

E

E

E

E

E

H

H

H

H
II
H

Sh Vk,Vi,Vv
V Ma,Ri

Sp Kak,Ri
Kr
Ml

Sh Ml
Ml
Ml
Ka

St V1,S1
V T
V Vv,V1
V Kak

Sp M,Ka,S
Sp Rj

V Ka
Sh Kr

S1,Sk
Sh Ri,Kak
St Vr,Vv,Kak

V Kak,
Sh Kak

Kak
Sh Kak
Sp Ka,Rj

Kak
Sh Kak
St S,V1,Rj
St S,Rj

V Ka,
Sh Kak,T

Kp
V T

Sh Kak
Sp Kak,T
St M1,Ka

Ml
Ml
Ml

Vm
Mla,R
Vr,Ks
Kh
Mp,Kh
Kh
M,Mp
Kh,Mp
M,Kh
Vr,O
Ku
Yr,Vm
M
M,O
9

M
R
M
R
Vr,Ym,O,Kh
Ku
M,Ke
Ks,M
M,Ks
7

M
9

O,Vr,M
O,Vr
M
M,Ks
Kh
Ku
Ks
Ks,M
M,Kh
Kh,Mp
Kh,Mp
Kh,Mp

Yr,Vm,
Vm
Ym
Ym
Vm,Vr
Vm,Vr
Ym
Ym,Vr

Haaranäkinparta Chara braunii Y Yi,Vr
Haurasnäkinparta Chara contraria Sh Vk
Tanakkanäkinparta Chara horrida Sh Vi
Punanäkinparta Chara tomentosa St Vi
Tupasnäkinparta Nitetia gracilis Sp Vk,Yv
Kalvasnäkinparta Nitetta hyatina Sh Vi
Tummanäkinparta Nitella nordstedtiana Sh Vi
Mukulanäkinparta Nitettopsis obtusa Sh Vi

Ruusupunalevä Cattithamnion roseum Sh Vi Ym
Punahelmilevä Ceramium rubrum Sh Vi Ym
Salmipunalevä Polystphonia nigrescens Sh Vi Ym
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Rusko]evät Phaeophyceae

Karvajouhilevä Chorda tomentosa Sh Vi Vm
Korvasienjievä Leathesia dtfformis Sh Vi Vm
Kääpiöruskolevä Waernielta tuctfuga Sh Ri Vm,R

6.1.5 Sienet ja jäkälät

Sienet

Suursienet

Lakkisienet Agaricales

Tuppikärpässieni Amanita magnivolvata Sh Mi M,Mp
Tuhatheitta Baeospora myriadophylta Sh Mi M,MIa
Juurtotatti Botetus aibidus E Mi,Ki Mp,N,R
Kaunojalkatatti Boletus calopus E Mi,Ki Mp,N,R
Kesätatti Boletus fechtnerii Sp Ml Mp
Keltanukkatatti Boletus gabretae E Mi,K1 Mp,N,R
Kalvastatti Boletus impolitus E Ml,Ki Mp,N,R
Häräntatti Boletus quetetii V Mi,Ki Mp,N
Piruntatti Boletus satanas E Mi Mp,N,R
Kirjokaunolakki Catocybe onychina V Mi,Sl M,O,Ku
Keisarimalikka Catathetasma imperiate St M M
Tahmaukonsieni Chamaemyces fracidus E Kn R,N
Sinimukula Chamonixia caespitosa V Ml M
Liituvinokas Cheimonophyllum candidissimum Sh Ma Mia,Mi
Lautasmalikka Ctitocybe gigas Sh Mi ?
Uurrejalkajuurekas Collybia fustpes Sp Mi Mp
Kevätjuurekas Cotlybia verna Sh Ml Mp
Ruutumustesieni Coprinus picaceus E Mi,Ki Mp,N
Sysiseitikki Cortinarius anthracinus Sp Mi Mp
Heloseitikki Cortinarius cinnabarinus V Ml Ke
Anisnuppiseitikki Cortinarius odorifer Sh Mi M
Oliiviseitikki Cortinarius otivaceofuscus V Mi R,M,Mp
Kuparinuppiseitikki Cortinarius orichalceus Sh Mi M
Viherseitikki Cortinarius venetus Sp Ml M
Vaikoryhäkäs Cystoderma ambrosii Sh M1,Si M,O
Haperomukula Elasmomyces mattirolanus V Ml Mp,M
Sinipunarusokas Entoloma euchroum Sp Ml Mla,Mp
Isorusokas Entoloma eulividum Sh Mi,Kn M,Mp
Runkohytyvinokas Hohenbuehelia atrocaerulea Sh Mi Mia
Suohytyvinokas Hohenbuehelia tongipes V Si 0
Kekovahakas Hygrocybe fornicata Sh Kn N
Viiruvahakas Hygrocybe spadicea E Kn N,Ku
Kultavahakas Hygrophorus aureus Sh M M
Rusoheittavahakas Hygrophorus calophyllus H M M
Kultasuomuvahakas Hygrophorus chrysodon Sp Mi M
Limarengasvahakas Hygrophorus gtiocyctus Sh Mi M
Heiavahakas Hygrophorus inocybtformis Sh Ma M
Ruskokirjovahakas Hygrophorus persoonii Sh M1,K1 Mp,M
Pihkavahakas Hygrophorus pudorinus Sp Ml M
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Savuvahakas Hygrotrama schutzeri Sh M1,Kn Mp,N
Huoparisakas Inoeybe abjecta H M M
Valkolakirisakas Inocybe atbidodisca Sh Mi M,R
Tuoksurisakas Inocybe bongaräil Sh Mi Mp,M
Kermarisakas Inocybe fibrosoides Sh M,Sk M,O
Imelärisakas Inocybe godeyi V Ml M
Siilirisakas Inocybe hystrix Sh Mi M,Mp
Outorisakas Inocybe mystica V Mi M,R
Kääpiörisakas Inocybe petiginosa Sh Sk,M1 M,O
Säierisakas Inocybe virgatula Sh Ml M,R
Punatäpiärousku Lactarius controversus V Ml Mp
Lutikkarousku Lactarius sertfluus Sh Mi Mp,M
Sinipunarousku Lactarius violascens Sh Ml M,Mp
Lehtovyörousku Lactarius zonarius Sp Mi Mp
Keitalehmäntatti Leccinum nigrescens E Ml M,N
Karvasahaheitta Lentinetius ursinus Sh Ma Mla,Mi
Viherukonsieni Lepiota grangel V Ml M,Mp,R
Aarniukonsieni Lepiota tignicola E Ma Mp,MIa
Isolimalakki Limacetla guttata Sh Ml M,Mp
Lettosataheltta Melanoteuca brevispora Sp Si 0
Sinihelttajauhikas Melanophyltum eyrei E Ml Mp
Sinityvihiippo Mycena cyanorrhiza Sh Ma Mia
Taivihlippo Mycena tintinnabutum E Mi Mla,Mp
Nukkajuurekas Oudemansiella longipes E K1,M1 Mp,N
Tuoksuvinokas Panus suavissimus Sh Mi Mla,Mp
Pisarahelttahelokka Photiota albocrenutata V Mi Mp
Aarniheiokka Pholiota squarrosoides Sh Ma Mi,Mp,M1
Haapavinokas Pleurotus calyptratus E Ma M,Mp
Kääpiölahorusokas Piuteus podospiteus Sh M1,Kp M,R
Karvalahorusokas Ptuteus umbrosus Sh Ma Mi,Mla
Rikkitatti Pulverobotetus hemichrysus E Ml Ku
Kantotatti Pulverobotetus tignicola E Kp R,M
Isomyyränlakki Rhodocybe truncata Sh Ml,Kp M,R
Tuoksuhapero Russula laurocerasi Sh Ml Mp,M
Kirjonahkahapero Russuta olivacea Sh Ml Mp
Kampahapero Russuta pectinatoides Sh Ml Mp
Ruutuhapero Russuta virescens Sh Ml Mp
Ryhäpahkajaika $quamanita paradoxa Sp Ml M,R
Tulivalmuska Trichotoma aurantium Sh Ml M
Rusotyvivalmuska Tricholoma orirubens Sp Ml M
Silkkituppisieni Volvarietta bombycina Sh Mi,Kp Mp,R

Kääväkkäät Aphyllophorales

Harsukääpä Anomoporia myceliosa Sh Ma Mia,Mi
Viitakääpä Antrodia onychoides Sh Ml,Sk Mla,Mp
Sitruunakääpä Antrodietla citrinetta Sp Ma Mia
Mehikääpä Aurantioporus fissilis V Ml Mp
Satiinikääpä Coltricia cinnamomea Sh Ml Mia
Sokkeiokääpä Daedalea quercina Sh Mi Mp,R
Eteiänsärmäkääpä Daedaleopsis confragosa Sh Ma Mp,Mla
Turkkiorakas Dentipettis fragitis V Ml,Kp Mla,Mp
Pähkinänkääpä Dichomitus campestris Sh Ml Mp,Mla
Häränkieii Fistulina hepatica Sh Ml Mp,Mla,Ke
Silokääpä Gelatoporia pannocincta St Ma Mla,Mi
Heltta-aidaskääpä Gloeophyttum abietinum Sh Ma,Kr Mla,R
Harjasorakas Gtoiodon strigosus Sh Ma Mp,Mia
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Pölkkysieni Gomphus clavatus Sh Mi M
Koppelokääpä Grifola frondosa Sh M1,Kp Mla,Mp,R,Ke
Raidantuoksukääpä Hapioporus odorus V Ma Mp,Mia,Mi
Isokarvakääpä Inocutis dryophita Sh Ml Mp
Kätkökääpä Inonotopsis subiculosa E Ma Mi,Mia
Mokkakääpä Inonotus hispidus V Ml Mp,Mi,R
Lakkikarakääpä Junghuhnia pseudozilingiana Sp Ml Mp,Mia
Kuitasopikka Lindtneria trachyspora E Ml Mp,Mia
Lahoparvikas Multictavula mucida Sh MI,Ma Mp,Mla
Huopakääpä Onnia tomentosa Sh Ma Mi,Mia
Tammenkerroskääpä Perenniporia medulla-panis V Mi Mp,Mi,Ml
Keitakerroskääpä Perenniporia tenuis II Ml Mp
Etelänruostekääpä Phettinus ferruginosus Sh Mi Mp,Mla
Herukankääpä Phellinus ribis Sh Kp R
Tammenkerroskääpä Phellinus robustus Sh Mi Mp
Haavanpökkelökääpä Ptptoporus pseudobetulinus E Ma Mp,Mla
Viuhkokääpä Polyporus umbellatus V Mi M,Mp,Ks
Röyhelökääpä Pycnoporellus aibotuteus V Ma Mia
Rusokääpä Pycnoporeltus fulgens Sh Ma Mia,Mi
Paksuvahakääpä Rigidoporus nigrescens H Ma Mi
Lutikkakääpä $keletocutis jeticii Sh Ma Mla,Mi
Kartanokääpä Spongipellis spumeus Sh Mi,Kp Mp,Mi
Tippahaprakääpä Spongtporus guttulatus Sh Ma Mla,Mi
Tuoksuvyökääpä Trametes suaveotens V M1,Kp R,Mla
Koivunkynsikääpä Trichaptum pargamenum Sp Ma Mp,Mia
Kanadankääpä Tyromyces canadensis Sp Ma Mia,Mi

Kupusienet Gasteromycetes

Lettotuhkelo Bovista paludosa St Si 0
Liuskamaamuna Bovista tomentosa V Kn Ks,N
Juurtotuhkelo Bovistetla radicata H M M
Napamaatähti Geastrum badium E Ri R,Ku
Jyväsmaatähti Geastrum minimum Sh Kak Ks
Pikkumaatähti Geastrum nanum E Ki N
Kaulusmaatähti Geastrum trptex E Ml N,M,R
Jättikuukunen Langermannia gigantea Sh Kp,Kn Ke,N
Hakamaatuhkelo Lycoperdon caudatum St Kn,Si N,0,M
Piikkituhkelo Lycoperdon echinatum Sh Ml M,Mp,Mla,R
Koiranpökkösieni Mutinus caninus V Mi Mp
Hiekkajalkakuukunen Tulostoma brumale Sh Ri R,Ku
Sammaljaikakuukunen Tulostoma niveum E Kn,Kak N,R

Kote]osienet Ascomycetes

Suonupikka Ascocoryne turficola Sh Sn 0
Himmeäloisikka Cordyceps capitata Sh Ml M
Keltaloisikka Cordyceps dennisii Sh Ml M
Puikkoloisikka Cordyceps memorabitis Sh Ma M
Kuusenneulasmaljakas Desmazieretta piceicota Sp Ml 7
Lehtomaahikas Etaphomyces reticulatus Sh Ml Mp
Sysikieli Geogiossum atropurpureum Sh M,Kn N,M
Ruohikkokieli Geogiossum faltax V Kn,M N,M
Tahmakieli Geogiossum giutinosum Sh Kn,M N,M
Hakamaakieli Geogtossum starbaeckii Sh Kn,M N,M
Ketokieli Geogiossum umbratile Sh M,Kn M,N
Kulhomörsky Helvetta teucometaena Sh Kn,Ml Mp,N
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Härmämörsky Helvella obiongispora V Mi M,R
Liuskapielus Hypocreopsis lichenoides V Mi Mp,Mia,R
Kalvomaijakas Karstenetta vernatis E Ml Mp,Ku,R
Rusomaijakas Leucoscypha ovilla Sh Ml Mia
Oliivikieli Microgtossum olivaceum Sh M1,Kn M,N
Keilohuhtasieni Morchella semilibera E Ml ?
Sitruunajänönkorva Otidea concinna V Ml Mp,Ku
Kuoppajänönkorva Otidea phlebophora E Mi M,Mp,R
Salomaljakas Peziza sylvatica Sp M M
Lantapistesieni Foronia punctata E K Pm,N
Kesäkorvasieni Pseudorhizina sphaerospora Sh Ma,Kr Mia,R
Hytymaljakas $arcosoma giobosum Sh Ma,M1 M
Ruskojuurtomaljakas Sowerbyelta brevispora E M M
Karvakieli Trichoglossum hirsutum St Kn,Mi M,N
Nuijasarvisieni Xylaria polymorpha E Kp R,M

Hyyte]ösienet Tremellales ja Dacrymycetales

Tammihytykkä Exidia truncata Sh Ml Mp, Mia
Maijatapikka femsjonia peziztformis Sh Mi Mia

Piensienet

Ruostesienet Uredinales

Raunioisenruoste Milesia feyrichii H Ka R
Metsäalvejuurenruoste Milesia kriegeriana Sp M M
Vaivatinpaksuruoste Miyagia pseudosphaeria Sh Ri N
Ruusunnuijaruoste Phragmidium kamtschatkae E Ml M,R
Tesmayrtinruoste Puccinia adoxae V Mi M,Mp
Keiiosinilatvanruoste Puccinia polemonii Sh Rj ,Kn N
Yöviikanruoste Uredo goodyerae Sh Ma Mi
Peuranvirnanruoste Uromyces phacae-frigidae Sh Ml M,N

Nokisienet Ustilaginales

Saanannoki Anthracoidea attera Sh Kak Ku
Hietikkosarannoki Anthracoidea arenaria Sh Ri R,Ku
Kaivassarannoki Anthracoidea

caricis-patlescentis Sh Kn,Kv N
Hostinsarannoki Anthracoidea hostianae Sp Kk,S1 N,O
Ojasätkimennoki Doassansia putkonenii V Vv Vr,Vm
Kissankäpälännoki Entyloma antennariae V Kn,M N,M
Vesitähdennoki Entyloma catlitrichis Sp Vv Vm,Vr
Kannusruohonlehtinoki Entyloma linariae Sp Kn N
Savijäkkärännoki Entyloma magnusii Sh Kv,Kn,R N,Pm
Orvontädykkeennoki Entyloma veronicota Sh Kv,Kn,R Pm,N
Vankkasarannoki farysia thuemenii H Sk,R O,N
Konnanmarjannoki Urocystis carcinodes E Ml M
Nuokkuhelmikännoki Urocystis melicae Sh Sk O,M
Sudenmarjannoki Urocystis paridis V M1,Ri M,R
Esikonnoki Urocystis primulicola V Kk N,O
Suolavihviläniehtinoki Urocystis tothii V Ri N,R
Suolavihvilänkotanoki Ustitago abstrusa Sh Ri,Kk N
Ruokohelvennoki Ustitago echinata Sh Rj,Sk 0
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Härmäsienet Erysiphales

Lepänoksahärmä Erysiphe vernalis Sh Ml M

Jäkälät

Rotkoluppo Bryoria bicolor V Ma,Ka Mi,M,Ke
Aarniluppo Bryoria nadvornikiana E Ma Mi
Lepännuppijäkälä Calicium adaequatum Sp MI Mp
Männynnuppijäkälä CaIicium denigratum St Ma Mla,Mi
Tammennuppijäkälä Calicium quercinum Sh Ml,Kl,Kr Mp,Kh,R
Sumunuppijäkälä Calicium subquercinum Sp Ma Mi
Linnankultajäkälä Caloptaca decipiens St Kr R
Ripsiröyhelö Cetraria citiaris E M1,Ma Mp,Kh
Röyhelökarve Cetrelia olivetorum V Ma,Ka Mi
Harmaaneulajäkälä Chaenotheca cinerea V K1,T Kh,M
Härmäneulajäkälä Chaenotheca coniophaea Sh Ml Mp,Mi
Hentoneulajäkälä Chaenotheca graciltima Sh Ma Mla,Mi
Nuijaneulajäkälä Chaenotheca hispidula Sp Ki Mp,N,Kh
Siloneulajäkälä Chaenotheca laevigata Sh Ma Mla,Mi
Kuusenneulajäkälä Chaenotheca subroscida V Ma Mi
Jalotorvijäkälä Ctadonia foliacea Sh Kak R,Ks
Hankotorvijäkälä Ctadonia glauca Sh $ O,R
Turvetorvijäkälä Cladonia incrassata E S R
Pahtatorvijäkälä Cladonia luteoalba Sh 1 ?
Lännentorvijäkälä Ctadonia potydactyla V M M,R
Rosotorvijäkälä Cladonia scabriuscuta Sh Rh,Kn R,N,Ku
Pohjanhyytelöjäkälä Collema curtisporum E Ma Mp,M
Täpiähyytelöjäkälä Coltema fragrans H Kr R
Pahtahyytelöjäkälä Collema giebulentum Sp Ka ?
Pikkuhyytelöjäkälä Coltema parvum Sh Kak ?
Haavanhyytelöjäkälä Collema subnigrescens E Ma Mp,M,Kh
Etelännokijäkälä Cyphelium notarisii Sh Kr R,Kh
Männynnokijäkälä Cyphetium pinicola Sh Ma Mi,Mla
Loisnokijäkälä Cyphetium sessile H 1,Ma Mi
Sormijäkälä Dactytina ramulosa V T Ke
Takkuhankajäkälä Evernia divaricata St Ma, Mi
Tulijäkälä fuigensia bracteata Sh Ri R,Ku
Punavahajäkälä Gyalecta ulmi St M1,Kak Mp,Ks
Siimesjäkälä Heterodermia speciosa V Kak,Ml M,Kh
Tunturipaisukarve Hypogymnia austerodes Sh M,Ka M
Rotkokehräjäkälä Lecanora epanora Sh Kak Ks
Hyökykehräjäkälä Lecanora orae-frigidae Sh Ri R
Pahtakehräjäkälä Lecanora reagens Sh Kak ?
Piilonystyjäkälä Lecidea demotita H Ka R
Varjokultajäkälä Leproplaca chrysodeta Sh Kak Ks
Sinikesijäkälä Leptogium cyanescens Sh Ml,Rj Mp,R
Purokesijäkälä Leptogium rivutare H Vv,Vk Vr
Takkujäkälä Letharia vulpina H Kr Mu
Raidankeuhkojäkälä Lobaria putmonaria St Ml,Ka Kh,Mp
Kalliokeuhkojäkälä Lobaria scrobicutata St Kak M
Reikäkarve Menegazzia terebrata V Ma,Ka Mi
Lännenmunuaisjäkälä Nephroma laevigatum V Ml,Ma Mi,Mp
Tunturilimijäkälä Pannaria hookeri H Kak R
Etelänlimijäkälä Pannaria mediterranea E Ka R
Puistoruskokarve Parmelia acetabutum St Kp,Ml Kh,R
Viherkarve Parmetia caperata H Kp Kh
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6.2 Jakautuminen eliöryhmittäin

Suomesta tunnetaan kaikkiaan n. 40 000 eliölajia,
joista uhanalaisuustarkasteluun on voitu ottaa mu
kaan n. 35 %. Eliöryhmiä ja niiden käsittelyn
tarkkuutta on esitelty tarkemmin liiteosissa kunkin
ryhmän kohdalla. Toimikunnan selvitysten perus
teella Suomessa on vuonna 1985 yhteensä 1 051
uhanalaista lajia (tai aiempaa taksonia), joista hä
vinneitä on 83, erittäin uhanalaisia 154, vaarantu
neita 190 ja silmälläpidettäviä 624. Uhanalaisten
lajien osuus tarkastellusta lajimäärästä on n. 7 ¾.

Parhaimmin tunnettu eliöryhmä maassamme on sel
kärankaiset eläimet, johon kuuluu 372 lajia. Kaik
kia selkärankaisryhmiä on käsitelty perusteellisesti
ja uhanalaisuustarkastelu on ulotettu lajeja alem
piinkin taksoneihin. Selkärankaislajeistamme noin
viidennes on arvioitu uhanalaisiksi. Hävinneitä laje
ja (tai alempia taksoneja) on 5, erittäin uhanalaisia

1$, vaarantuneita 12 ja silmälläpidettäviä 34. Linnut
on lajimäärältään selvästi suurin ryhmä ja niinpä
uhanalaisista selkärankaislajeista hieman yli puolet
(38 lajia) on lintuja. Suhteellisesti eniten uhanalaisia
lajeja on nisäkkäissä (27 ¾).

Selkärangattomia eläimiä tunnetaan maastamme n.
25 000 lajia. Toimikunta on voinut tarkastella niistä
vain n. 9 000 lajia. Näistäkin osa on puutteellisesti
käsiteltyjä, sillä uhanalaisiksi on arvioitu vain 4 ¾.
Määrä on pieni verrattuna selkärankaisiin eläimiin
(18 ¾) ja kasveihin (13 ¾). Hävinneiksi on katsottu
40, erittäin uhanalaisiksi 43, vaarantuneiksi 63 ja
silmälläpidettäviksi 256 lajia. Lukumääräisesti eni
ten uhanalaisia lajeja on kovakuoriaisissa (141 lajia)
ja perhosissa (128 lajia), suhteellisesti eniten puoles
taan nilviäisissä (9 ¾).

Alkuperäisiä ja vakiintuneita putkilokasveja (eli sa
nikkaisia ja siemenkasveja) on Suomessa n. 1 350

Uhanalaisuus Elinympä- Uhanalaisuuden
ristöt syyt

Etelänkeltakarve Parmelia mougeotii H Ka R,Kh
Riuttakarve Parmetia tiliacea V Ka,M1 Kh,R,M
Kaakonruskokarve Parmelia verruculifera E Ka M
Kaivosnahkajäkälä Pettigera elisabethae Sh Kak Ks
Vuomanahkajäkälä Peltigera rettfoveata V Ml M
Piikkilaakajäkälä Phaeophyscia kairamoi V Kak Ks
Kaitalaakajäkälä Physcia phaea E Kak R,Ks
Ripsilaakajäkälä Physcia semipinnata E Ml Kh,Mp,R
Norjanröyhelö Ptatismatia norvegica E Ri,Ka R,Kh,M
Kourusustojäkälä Ramalina calicaris St Ml,Ri Kh,R
Pallorustojäkälä Ramalina capitata Sh Ri,Rj ,Ka ?
Sulorustojäkälä Ramalina elegans V Ml Mp,Kh
Nappirustojäkälä Ramalina fastigiata St Ml,Kp Mp,Kh,R
Isorustojäkälä Ramalina fraxinea St Kp,Ml Mp,R,Kh
Kauharustojäkälä Ramalina obtusata St Ml,M Mp,Mi,Kh
Tupsurustojäkälä Ramalina roesteri E Ma,Ml Mi,Mla
Suonirustojäkälä Ramalina sinensis St Ml Mp,Mi,Kh
Lupporustojäkälä Ramalina thrausta V Ma,Sk,Ri Mi,R,Kh
Jauhehuhmarjäkälä Sclerophora farinacea Sh Kl Mp
Koivunhuhmarjäkälä $clerophora peronella Sh Ml,Kl Mp
Pohjankuppijäkälä Sotorina octospora Sh T ?
Aidaspampukka Sphinctrina anglica E Ma,Kr Kh
Suomenpampukka Sphinctrina porrectula Sp Ma Mi
Tunturitinaj äkälän merenrantamuunnos

Stereocaulon alpinum var. gracilentum Sp Ri,Rh Ku,R
Hentotinajäkälä Stereocaulon incrustatum Sh Rh Kh,R
Kätköjäkälä Thelotrema lepadinum H Ma M,Kh
Merinapajäkälä Umbilicaria spodochroa Sp Ri,Ka R,M,Kh
Rihmanaava Usnea tongissima H Ma Mi,Kh
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lajia. Lukuun eivät sisälly apomiktiset pikkulajit,
jotka on jätetty toimikunnan tarkastelun ulkopuo
lelle. Putkilokasvit ja niiden esiintyminen tunnetaan
suhteellisen hyvin, ja lähes koko lajistoa (apomikti
sia pikkulajeja lukuunottamatta) sekä suurinta osaa
alalajeista ja variaatioista on voitu tarkastella.
Uhanalaisiksi on arvioitu kaikkiaan n. 13 ¾ lajis
tosta. Hävinneitä lajeja (tai alempia taksoneja) put
kilokasveissa on 7, erittäin uhanalaisia 33, vaarantu
neita 43 sekä silmälläpidettäviä 99. Eniten uhanalai
sia lajeja on sara-, heinä-, ruusu- ja kämmekkäkas
veissa.

Itiökasvien ryhmään on taulukossa summattu sanik
kaisia lukuunottamatta kaikki itiökasvit sekä sienet.

Tällä tavoin määriteltyjä itiökasveja on Suomessa n.
13 700 lajia, joista toimikunta on tarkastellut noin
viidesosaa. Puutteellisten tietojen vuoksi kaikki
mikro- eli pienlevät sekä suurin osa piensienistä ja
osa rupimaisista jäkälistä on jätetty tarkastelun
ulkopuolelle. Tarkastelluista itiökasveista n. 13 ¾
eli 398 lajia on arvioitu uhanalaisiksi. Näistä on
hävinneitä 31, erittäin uhanalaisia 60, vaarantuneita
72 ja silmälläpidettäviä 235. Suhteellisesti eniten
uhanalaisia lajeja on sammalissa (15 ¾), mutta eri
kasviryhmien välillä ei tässä suhteessa ole merkittä
viä eroja.

Taulukko 3. Uhanalaisten lajien määrä eliöryhmittäin.

Taulukossa on esitetty eliöryhmittäin eri uhanalaisuusluokkiin luettujen lajien (ja joidenkin lajia alempien
taksonien) määrä, Suomessa vakituisesti esiintyvien lajien määrä sekä uhanalaisten lajien osuus tarkastelluista
lajeista.

Uhanalaisuusluokka: Yht. Suo- Tarkas- Uhan
messa teltu alaisia
lajeja ¾ Wo

H E V St Sh Sp

Eliöryhmä:

Se]kärankaiset 5 1$ 12 25 7 2 69 372 100 18

Nisäkkäät 2 4 3 6 1 1 17 61 100 27

2 7 7 16 6 - 38 235 100 16

1

1 6 1 3 - 1 12 66 100 15

Se]kärangattomat 40 43 63 57 154 45 402 25 000 n.35 n.4

— 1 — — — —

3 2 - 9 1 15 150 100 9

Perhoset 10 9 19 15 72 3 128 2330 100 5

17 22 24 26 31 21 141 3560

Muut hyönteiset 10 6 10 15 28 14 83 13000

Muut niveljalkaiset 3 2 8 1 14 6 34 3000

Muut selkärangattomat - - - - - - - 3000

Putkilokasvit 7 33 43 3$ 56 5 182 1350 100 13

31 60 72 29 166 40 39$ 13 700

Sammalet 14 17 25 11 39 11 117 810 96 15

-
- 1 1 11 1 14 7000

7 31 32 5 92 21 188 4400

10 12 14 12 24 7 79 1500

Kaikki lajit yhteensä $3 154 190 149 383 92 1051 40 000 n. 35 n.7

Linnut

Sammakkoeläimet

Matelijat

Kalat

— 1 —

Nivelmadot

Nilviäiset

5 100 20

5 100 20

Kovakuoriaiset

1 130 40 3

Itiökasvit

70 6

20 3

25 4

30 -

Levät

Sienet

Jäkälät

20 13

1-2 10

30 14

50 10
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6.3 Elinympäristöt
Seuraavassa on tarkasteltu uhanlaisten lajien jakau
tumista eri ympäristötyyppeihin. Jokaisen eliöryh
män uhanalaisista lajeista on laskettu eri ympäristö
tyypeissä elävien lajien määrät. Tällä tavoin on
saatu esiin eri eliöryhmien uhanalaisten lajien kan
nalta merkittävimmät elinympäristöt. Luvuista ei
voida kuitenkaan päätellä, minkä ympäristötyypin
lajistosta suhteellisesti suurin osa on uhanalaisia,
sillä tiedot koko lajiston jakautumisesta elinympä
ristöittäin puuttuvat.

Suomen uhanalaisesta eläin- ja kasvilajistosta lähes
45 ¾ eli 458 lajia on metsälajeja. Varsinkin monet

selkärangattomat eläimet (erityisesti kovakuoriai
set), itiökasvit ja sienet ovat riippuvaisia metsistä.
Näiden ryhmien uhanalaisista lajeista noin puolet
elää metsissä kun vastaava luku selkärankaisilla
eläimillä on noin 25 ¾ ja putkilokasveilla vain 19
¾. Selkärankaisten eläinten luokittelu tällä tavoin
yhden elinympäristön lajeiksi on kuitenkin eläinten
suuren liikkuvuuden vuoksi ongelmallista. Monet
niistä vaativat erilaisia ympäristöjä lisääntymis-,
saalistus- ja oleskelupaikoikseen.

Uhanalaisille lajeille tärkeimpiä metsätyyppejä ovat
lehdot ja lehtimetsät. Niissä elää yli puolet uhanalai
sista metsälajeista: uhanalaisista sienistä ja jäkälistä

Taulukko 4. Uhanalaisten lajien lukumäärät elinympäristöittäin.

Lajit on ryhmitelty tärkeimmäksi arvioidun ympäristötyypin perusteella. Ensimmäisessä sarakkeessa ovat
hävinneet, erittäin uhanalaiset ja vaarantuneet lajit, toisessa kaikki lajit (siis myös silmälläpidettävät).

Selkä- Selkä- Putkilo- Sammalet Sienet ja Yhteensä
rankaiset rangat- kasvit ja levät jäkälät

tomat

Metsät
Ma Aarniot
Ml Lehdot ja lehtimetsät
Mh Harjumetsät
Mk Kuloalueet

Suot
SI Letot
Sn Nevat
Sr Rämeet
Sk Korvet

Vedet
Vi Itämeri
Vk Karut vedet
Vr Rehevät vedet
Vv Virtaavat vedet
Vl Lähteiköt

Rannat
Ri Itämeren rannat
Rj Järven-, joenrannat
Rt Tulvarannat
Rh Rantahietikot

Kalliot
Kak Kalkkikalliot

Tunturit

Ku]ttuuriympäristöt
Ki Lehtoniityt
Kn Kuivat niityt
Kk Kosteat niityt
Kv Viljelymaat
Kr Rakennettu ympäristö
Kp Puistot

15 2$
46
38
23
6 11

6

1
1
2
2

7 33 7 15 6 23
— 1 — 1 1 11
-6 -2 13
24 36 -2
522 - 1 34
-

- 45 13

20 60
10 21

1 6
4 1$
4 9

37 102
5 19
4 19
7 15

16 41
5 8

32 74
18 40
4 13
7 16
3 4

41 100
21 60

13 57

$7 200
12 27
42 104
10 23
6 15

10 16
6 14

5 17 $8200
1 4 36 72
2 5 35 89
-1 37
-

- 713

15 34

1 1
-7

1$ 26 71 181 197 458
8 10 19 49 64 135
9 12 47 119 103 244
- - -

- 3 15
- - -

- 7 13

12 629 $13 27 39
-

- 26 610 12 1 3
12 -3 - - - - -1
-

- 3 17 1 1 - - - -

- - 1 2 12 12 1 3

2 3

23

3 16
3 12
-2

-2

35 69 1634 410
24 23 916 25
1 1 - - 38 -2
-

- 24 410 12
-

- 22 - - 1 1

- 1 5 11 5 18 21 50 10 20
-

- 1 3 4 12 12 32 4 13

56 221 216 311 1 3

10 32 99 30 52 3 4 16 35
- 414 58 - - 3 5

1 18 59 16 29 1 1 6 14
1 212 68 - - 1 2
5 23 25 - - -2
3 45 12 12 2 4
- 26 - - 1 1 3 7

Yhteensä 35 69 146 402 $3 182 57 131 106 267 427 1051
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n. 45 ¾, selkärangattomista eläimistä 22 ¾ (erityi
sesti perhosia ja maakotiloita) ja putkilokasveista 10

Aarnimetsien ja kuloalueiden lajeja on myös huo
mattavan paljon, etenkin alemmissa eliöryhmissä.
Lähes viidennes uhanalaisista selkärangattomista
eläimistä (erityisesti monet kovakuoriaiset) on iki
metsien lajeja. Myös suuri osa uhanalaisista sienistä
(esim. neljännes uhanalaisista käävistä) kasvaa iki
metsissä. Uhanalaisista selkärankaisista sitä vastoin
vain neljää voidaan pitää ikimetsälajeina, putkilo
kasveista ei yhtäkään.

Soilla elää n. 5 ¾ uhanalaisesta lajistostamme.
Letoilla tavataan useita uhanalaisia putkilokasveja
ja etenkin rämeillä monia selkärangattomia eläimiä.
Muissa eliöryhmissä suolajeja on varsin vähän ja
missään ryhmässä suot eivät ole tärkein elinympäris
tötyyppi. Uhanalaisten suolajien pieneen määrään
on vaikuttanut mm. valtakunnallinen soidensuoje
luohjelma. Lisäksi monet kosteiden, usein soistunei
den metsien ja puustoisten soiden eliölajit on luoki
teltu ensisijaisesti metsälajeiksi. Niinpä puustoisten
soiden suojelulla on suurempi merkitys uhanalaisten
lajien säilymiselle kuin mitä prosenttiluvut osoitta
vat.

Kaikista uhanalaisista lajeista lähes 10 ¾ ja selkä
rankaisista eläimistä peräti 40 ¾ on vesien lajeja.
Eniten uhanalaisia lajeja on virtaavissa vesissä, joi
den lajistoon kuuluvat mm. lähes kaikki uhanalaiset
kalat sekä 5 ¾ selkärangattomista eläimistä (erityi
sesti koski-, päivän- ja sudenkorennot sekä vesiper
hoset). Itämeren uhanalaiseen lajistoon kuuluu mm.
kuusi selkärankaista eläintä sekä lähes kaikki uhan
alaisiksi arvioidut levät. Virtakutuiset, suuren osan
elämäänsä meressä tai järvessä viettävät vaelluskalat
on tässä luokiteltu virtaavien vesien lajeiksi.

Myös merenrantojen lajisto on köyhtymässä, sillä
uhanalaisista jäkälistä 15 ¾ on merenrantalajeja,
putkilokasveista 9 Wo. Saman verran uhanalaisia
putkilokasveja kasvaa myös sisävesien rannoilla,
erityisesti tulvarannoilla.

Erilaiset kalliot ovat ensisijaisia elinpaikkoja kaik
kiaan lähes 10 ¾;lle uhanalaisista lajeista. Etupääs
sä kallioympäristöistä ovat riippuvaisia kasvit: lähes
40 ¾ sammalten, 20 ¾ jäkälien sekä 10 ¾ putkilo
kasvien uhanalaisista lajeista. Merkittävimpiä ovat
kalkkikalliot.

Tuntureilla on uhanalaisia lajeja yhteensä 57 (n. 5
¾ kaikista) : 16 putkilokasvia (9 ¾), 21 selkäranga
tonta (erityisesti perhosia) ja 6 selkärankaista eläintä
sekä 14 itiökasvia. Suurin osa tunturilajeista on
kuitenkin harvinaisuuden vuoksi silmälläpidettäviä
eikä niillä ole välitöntä uhkaa.

Uhanalaisia lajeja elää metsien jälkeen toiseksi eni
ten, eli 200 lajia (19 ¾) kulttuurialueilla, jotka ovat
uhanalaisten putkilokasvien merkittävin ympäristö-
tyyppi (lähes 30 ¾ kaikista putkilokasveista). Uhan
alaisista sienistäkin kulttuurialueilla kasvavia on n.
20 ¾. Erityisesti kuivilla niityillä, kedoilla ja laidun
mailla on paljon uhanalaisia putkilokasveja, sieniä

sekä selkärangattomia eläimiä (22 ¾, lähinnä per
hosia ja pistiäisiä). Uhanalaisista selkärankaislajeis
ta 10 (14 ¾) elää kulttuurialueilla, näistä useimmat
viljelymailla tai rakennetussa ympäristössä.

Suomesta hävinneiden lajien jakautuminen elin
ympäristöittäin vastaa hyvin koko uhanalaisen lajis
ton jakautumista. Eniten on menetetty metsälajeja
(40 ¾ hävinneistä). Kulttuuriympäristön eläimiä ja
kasveja on hävinnyt jo yli 20 eli noin neljännes
kaikista hävinneista. Lisäksi kalliolajeja sekä vesien
ja rantojen lajeja on kutakin hävinnyt 8. Suolajis
tostamme tiedetään hävinneen yhden itiökasvin.

6.4 Ulianalaisuuden syyt
Merkittävin eliölajistoamme uhkaava tekijä on in
tensiivinen metsätalous. Kaikkiaan noin puolta
uhanalaisista lajeista uhkaavat ensisijaisesti metsän
hoitotoimet. Metsien käsittely vaikuttaa toissijaisena
uhkatekijänä lisäksi lukuisten muiden lajien säilymi
seen. Selkärangattomien eläinten (43 ¾ uhanalaisis
la lajeista) ja itiökasvien sekä sienten (55 ¾) uhan
alaisuuden ensisijainen syy on metsätalous ja siihen
liittyvä pienilmaston muuttuminen ja lahoavan puu-
aineksen väheneminen sekä metsien ikärakenteen ja
puulaj isuhteiden muuttuminen.

Tunnetuista uhanalaisuuden syistä toiseksi merkittä
vin on kulttuurialueiden ja muiden avoimien ympä
ristöjen kasvillisuuden sulkeutuminen, useimmiten
niiton ja laidunnuksen loppumisen seurauksena.
Elinympäristön sulkeutuminen on ensisijainen uhka-
tekijä lähes kuudesosalle uhanalaisista eliöistä, eri
tyisesti putkilokasveille (31 ¾) sekä selkärangatto
mille eläimille (19 ¾). Peltomaiden muuttuminen on
ollut tärkein vähenemisen syy vain harvoille lajeille,
esimerkiksi joillekin selkärankaisille eläimille (6 ¾)
ja putkilokasveille (3 ¾).

Taajamien, vapaa-ajan asuntojen, teiden ym. raken
taminen on tärkein syy lähes sadan uhanalaisen lajin
(n. 9 ¾) vähenemiseen. Jäkälistä noin neljäsosalla
uhanalaisuuden pääsyynä on rakentaminen. Monien
muiden ryhmien lajeilla rakentaminen on tuhonnut
tai uhkaa osaa esiintymispaikoista, vaikkei se muo
dostakaan pääasiallista uhkaa.

Pyynti, keräily, häirintä, liikenne ja kuluminen
ovat tärkeimpiä uhanalaisuuden syitä yhteensä alle
seitsemälle prosentille uhanalaista lajistoa. Pyynti
on kuitenkin ollut merkittävin yksittäinen syy selkä
rankaisten eläinten taantumiseen. Neljännes kaikista
uhanalaisista selkärankaislajeista on vähentynyt en
sisijaisesti pyynnin vuoksi. Keräily ja poiminta voi
vat uhata esim. joitakin harvinaisia selkärangatto
mia eläimiä (kuten perhosia) ja kasveja (etenkin
kämmeköita ja harjukukkia).

Etupäässä soiden ojitusten vuoksi on uhanalaisiksi
katsottu 5 ¾ tarkastelluista lajeista, enimmäkseen
selkärangattomia eläimiä sekä putkilokasveja. Sa
man verran lajeja on uhattuna vesien säännöstelyn,
voimaloiden ja tekoaltaiden rakentamisen, vesistö
jen ruoppausten sekä pienvesien perkausten vuoksi.
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Etenkin monet kalat, putkilokasvit (yli 10 Wo lajeis
ta) sekä eräät sammalet ja selkärangattomat eläimet
ovat uhanalaisia ensisijaisesti vesfrakentamisen
vuoksi.

Pientä osaa lajeista (3 °lo) uhkaa kaivostoiminta ja
soranotto, jotka katsotaan ensisijaisiksi uhkateki
jöiksi vain muutamalle selkärangattomalle eläimelle
sekä osalle kallio- ja harjukasveja (12 Vo uhanalai
sista sammalista, 7 % putkilokasveista).

Kemialliset haittavaikutukset on katsottu pääasial
liseksi uhkatekijäksi yli kahdelle prosentille uhana
laisista lajeista. Ympäristömyrkkyjen, vesien ja ii-

man saastumisen tai happamoitumisen ym.
kemiallisten vaikutusten merkitystä lajien vähenemi
seen ei vielä tunneta riittävästi, mutta ainakin usei
den selkärangattomien eläinten sekä jäkälien ja
levien tiedetään tai arvellaan vähentyneen niiden
vuoksi. Muualla Euroopassa lajeja on jo hävinnyt
kemiallisten haittojen vuoksi ja uhka pahenee lähiai
koina ilmeisesti Suomessakin.

Vielä harvemmilla (alle 1 ¾) lajeilla ovat tärkeimpi
nä uhkatekijöinä muut kuin edellä mainitut syyt,
etupäässä muiden eliölajien vaikutus kuten kilpailu,
risteytyminen yms. Näiden tekijöiden vaikutus on
suurin selkärankaislaj eihin.

Taulukko 5. Uhanalaisten lajien lukumäärät uhkatekijöittäin.

Ensimmäisessä sarakkeessa on niiden lajien määrä, joilla ko. tekijä on tärkein vähenemisen/uhanalaisuuden
syy; toisessa sarakkeessa niiden lajien
syynä. Kaikkien uhanalaisuusluokkien

Pyynti 20 41

Keräily ja poiminta 4 8 4 2$ 7 36 1 3 3 6

220 - 5 - - - - - -

Metsien uudistamis- 2 4 11 33 21 41 32 45 62 85 12$ 207
ja hoitotoimet

Metsien ikäraken
teen muutokset

2 5 46 77 5 6 5 12 69 91 127 192

1 1 $ 28

Lahoavan puuaineksen 2 8 85 115
väheneminen

Ojitus ja turpeenotto 2 3 27 36 14 24 6 13 8 16

7 17 7 28 21 26 16 25 2 3

Kemialliset haitta- 8 17 4 11
vaikutukset

Muut syyt 4 14 8 3 5

määrä, joiden vähenemiseen/uhanalaisuuteen ko. tekijä on yhtenä
lajit on tarkastelussa yhdistetty.

Selkä- Selkä- Putkilo- Sammalet Sienet ja Yhteensä
rankaiset rangat- kasvit ja levät jäkälät

tomat

1

Häirintä

Kuluminen

Rakentaminen

11 26 8 12 10 16 3 12

2 8 40 82 14 49 9 19 26 65

Kaivostoiminta ja - - 3 3 13 19 14 24 6 10
soranotto

Peltomaiden muutokset

Niittyjen ja hakamaiden
sulkeutuminen

4 5 4 11 6 9

3 6 76101

20 42

19 81

2 25

32 66

91 221

36 56

15 28

158 231

Metsien puulajisuh
teiden muutokset

1 3

57 78 1 3 21 43

3 5 29 93 2 2 20 39

Vesien rakentaminen

Veden laadun muutokset

54 139

2 11 26 50 115 184

3 14 29 32 2 6 14 18 1 2

- 5 7 14 9 25

57 91

53 99

49 72

28 62

Syy tuntematon 1 1 26 26 11 11 12 12 9 9 59 59

Yhteensä 69 402 182 131 267 1051



Uhanalaiseen lajistoon kuuluu myös joukko lajeja
(n. 5 ¾), joiden vähenemisen syytä tai uhkatekijää
ei tunneta. Valtaosa niistä on silmälläpidettäviä
lajeja, etupäässä puutteellisesti tunnettuja selkäran
gattomia eläimiä sekä itiökasveja ja sieniä.

Useimpien kokonaan maastamme kadonneiden la
jien häviämisen syynä on ollut metsien käsittely.
Lähes kolmannes hävinneistä lajeistamme menetti
esiintymispaikkansa metsätalouden takia. Noin vii
desosa hävinneistä lajeista on sellaisia, joiden tark
kaa häviämissyytä ei tunneta. Useita eläimiä ja
kasveja on hävinnyt pääasiassa erilaisten rakennus-
töiden ja vesirakentamisen vuoksi. Rakentaminen
on yleensä tuhonnut harvinaisen lajin olinpaikat
kokonaan.

Perinteisen maaseutukulttuurin alueiden sulkeutu
minen ja peltomaiden muutokset ovat aiheuttaneet
myös monen putkilokasvin ja selkärangattoman
eläimen häviämisen. Pääasiassa kemialliset haitta-
vaikutukset ovat ilmeisesti hävittäneet meiltä pari
itiökasvia ja vesieläintä. Myös keräily sekä kulumi
nen lienevät olleet tärkein syy muutaman ja suo-oji
tus yhden lajin katoamiseen. Pyynnin, häirinnän tai
kaivostoiminnan ei tiedetä vielä kokonaan hävittä
neen yhtään kotimaista lajia.

6.5 Alueellinen jakautuminen
Uhanalaisten lajien esiintyminen maassamme pai
nottuu selvästi Etelä- ja Lounais-Suomeen. Erittäin
uhanalaisia ja vaarantuneita eläin- ja kasvilajeja on
löydetty eniten Turun ja Porin (143 lajia) sekä
Uudenmaan läänistä (127 lajia), joissa elää kum
massakin n. 40 ¾ koko uhanalaisesta lajistosta.
Uhanalaisia itiökasveja ja sieniä on eniten Varsinais-
Suomessa, erityisesti lounaissaaristossa. Kolman
neksi eniten eli noin 26 ¾ kaikista uhanalaisista
lajeista on tavattu Ahvenanmaalla. Putkilokasvien
kannalta Ahvenanmaa on selvästi tärkein alue. Ah
venanmaalla sekä Turun ja Porin lääneissä on myös
eniten sellaisia uhanalaisia lajeja, jotka puuttuvat
muilta alueilta kokonaan: 36 ja 33 lajia (yli 10 ¾
uhanalaisista lajeista). Uudellamaalla tällaisia lajeja
on 24.

Uhanalaisten lajien painottuminen Etelä-Suomeen
johtuu ensinnäkin siitä, että eteläinen lajisto muo
dostaa pääosan maamme eläimistöstä ja kasvistosta.
Monien eteläisten lajien levinneisyyden pohjoisraja
ulottuu Lounais-Suomeen. Ilmasto on etelässä lauh
keampi ja luonto monipuolisempi. Myös kalkkialu
eita ja muita ravinteisia paikkoja on mm. Ahvenan
maalla sekä Paraisten ja Lohjan seuduilla. Toisaalta
eteläisten läänien lajisto on maassamme parhaiten
tutkittu. Tämä vaikuttaa ilmeisesti ainakin uhan
alaisten selkärangattomien eläinten sekä itiökasvien
alueelliseen j akautumiseen.

Myös ihmisen vaikutus luontoon on selvintä maan
eteläosassa. Lajisto on aikanaan rikastunut ihmisen
toiminnan ansiosta ja Etelä-Suomen uhanalaisista
lajeista onkin muihin alueisiin verrattuna suurempi

osa kulttuuriympäristön lajeja. Nykyisin rakentami
nen, maa- ja metsätalous sekä muu ihmistoiminta
yksipuolistavat luontoa ja vähentävät lajien määrää
nopeimmin juuri Etelä-Suomessa. Etelästä onkin
eniten lajeja jo kokonaan hävinnyt (ks. taulukko
7.).

Toinen keskeinen uhanalaisten lajien esiintymisalue
on Pohjois-Suomi eli Oulun ja Lapin läänit, joissa
molemmissa esiintyy n. 17 ¾ uhanalaisista lajeista.
Pohjoiseen lajistoon kuuluu myös monia sellaisia
eläimiä ja kasveja, joita ei etelämpänä esiinny:
Oulun läänissä 13 kasvia, pääosa Kuusamossa, ja
Lapin läänissä 25 eläintä ja kasvia, pääosa Enonte
kiöllä.

Pohjoisessakin lajiston runsauskeskukset ovat kalk
kialueilla sekä pienilmastollisesti suotuisimmilla pai
koifia, kuten rotkolaaksoissa. Luoteis-Lapissa esiin
tyy lisäksi lukuisia Skandien tuntureiden lajeja, joita
ei muualla maassamme tavata. Pohjoisimpien lää
niemme laajuus selittää osaltaan suuria lajimääriä.
Toisaalta ihmisen toiminta ei Pohjois-Suomessa ole
yhtä voimallista eikä lajien väheneminen niin nope
aa kuin etelässä. Lapin ja Oulun lääneistä on
kokonaan hävinnyt vain hyvin harvoja lajeja.

Muista lääneistä merkittävin on Häme, josta on
löydetty yli neljäsosa uhanalaisista lajeistamme ja
yhteensä 7 muualta puuttuvaa sientä, jäkälää ja
selkärangatonta eläintä. Hämeen uhanalaiset lajit
keskittyvät Etelä-Hämeen lehtokeskuksen sekä suur
ten järvien alueille. Myös Hämeen lajiston tutki
muksen tarkkuus vaikuttaa lukuihin.

Muiden läänien alueella uhanalaisia lajeja on suh
teellisen vähän (keskimäärin 12 ¾), eniten Kymen
(16 ¾) ja Pohjois-Karjalan (16 ¾), vähiten Vaasan
(8 ¾) läänissä. Yksinomaan yhteen lääniin rajoittu
neita uhanalaisia lajeja ei Vaasan läänissä ole yh
tään, muissa 1-6 lajia. Maan keskiosissa valtakun
nallisia harvinaisuuksia on varsin vähän, lähinnä
vain itäisimmissä lääneissä, joihin joidenkin levin
neisyydeltään itäisten lajien alue ulottuu.

Uhanalaisten lajien alueellinen jakautuminen on eri
eliöryhmissä painottunut selvästi maan reunaosiin.
Vain selkärankaisia eläimiä esiintyy melko tasaisesti
maan eri osissa. Eniten erittäin uhanalaisia ja vaa
rantuneita selkärankaisia on tavattu Lapin läänissä
(50 ¾ koko Suomen määrästä) ja Oulun läänissä
(yli 40 ¾). Vähiten niitä on Kuopion (2 lajia, 7 ¾
kaikista) sekä Keski-Suomen (4 lajia, 13 ¾) lääneis
sä. Muista lääneistä niitä on löydetty kustakin yli 20
¾. Ainoastaan yhden läänin alueella eläviä selkä
rankaisia eläimiä ovat vain Ahvenanmaan 1, Uuden
maan ja Oulun läänien 1 sekä Lapin läänin 5 lajia.
(ks. taulukko 6.)

6.6 Kansainvälinen vertailu
Uhanalaisia lajeja on eniten sellaisilla runsaslajisilla
alueilla, joilla ihmisen luontoa muuttava toiminta
on intensiivisintä. Koko maailman mittakaavassa
tilanne ontällä hetkellä hälyttävin trooppisissa sade-
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metsissä. Sukupuuton uhka on hyvin suuri kaikilla
sellaisilla suppeahkoilla ihmistoiminnan piiriin jou
tuneilla alueilla, joissa lajiutuminen on ollut nopeaa
ja kotoperäisiä lajeja on paljon. Etenkin valtame
rien saarten lajistosta suuri osa on hävinnyt tai
sukupuuton partaalla. Esimerkiksi Havaijin putkilo
kasveista 40 ¾ on uhanalaisia, kun niiden osuus
Yhdysvaltain mantereella on vain 8 ¾.

Euroopassa ihmistoiminnan vaikutukset lajistoon
ovat suurimmat mantereen keski- ja eteläosissa.
Useimmissa Keski-Euroopan valtioissa onkin suu
rempi osa lajistosta uhattuna kuin Suomessa. Eteläi
sen Euroopan vuoristoalueilla ja muissa lajiutumis
keskuksissa on lisäksi paljon kotoperäisiä lajeja.
Uhanalaisia lajeja on siten huomattavasti enemmän
kuin meillä ja suurempi osa niistä on kansainvälises
tikin merkittäviä.

Koko maailman ja joidenkin laajojen aluekokonai
suuksien uhanalaisten lajien määriksi on arvioitu
10—20 ¾ koko lajistosta. Esimerkiksi Euroopan
Neuvoston uhanalaisten lajien luettelossa on 18 ¾
alueen koko putkilokasvilajistosta. Neuvostoliitossa
vastaava luku on 10 ¾.

Eri valtioiden uhanalaisten lajin luettelojen vertailu
on melko vaikeata, koska alueiden koko, lajiston
määrä ja tuntemus sekä käytetyt kriteerit vaihtelevat

suuresti. Puutteellisten tietojen vuoksi on selkäran
gattomien eläinten, sienten ja itiökasvien uhanalai
suuden kansainvälinen vertailu toistaiseksi lähes
mahdotonta. Selkärankaisissa eläimissä uhanalais
ten lajien osuudet ovat kansallisissa luetteloissa
yleensä suurimmat (esim. Ruotsissa n. 30 ¾). Uhan
alaisten putkilokasvien osuus on Euroopan maissa
keskimäärin 20—30 ¾ (Ruotsi 25 ¾, Brittein saa
ret 18 ¾, Sveitsi 30 ¾ jne.).

Saksan liittotasavalta on tiettävästi ainoa valtio,
joka on julkaissut luettelot lähes kaikkien eliöryh
mien uhanalaisista lajeista. Luetteloitujen lajien
osuudet liittotasavallan koko lajistosta ovat varsin
suuret: selkärankaisista n. 50 ¾, selkärangattomista
eläimistä 36 ¾, putkilokasveista 34 ¾ ja itiökas
veista 27 ¾. Suuret uhanalaisten lajien määrät joh
tuvat ilmeisesti osittain käytettyjen kriteerien väljyy
destä, osittain todellisista uhkatekijöistä. Esimerkik
si metsä- ja vesilajit ovat Saksassa selvästi uhatum
pia kuin Suomessa.

Suomen lajisto on useimpiin Euroopan maihin ver
rattuna suhteellisen turvattu. Meillä ihmistoiminnas
ta johtuva lajien häviämisuhka on vielä pienempi
kuin etelämpänä Euroopassa. Toisaalta toimikun
nan käyttämät uhanalaisuuden kriteerit ovat ilmei
sesti tiukemmat kuin esimerkiksi muissa Pohjois
maissa.

Taulukko 6. Erittäin uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien lukumäärät lääneittäin.

Luvut ilmaisevat kuinka monta erittäin uhanalaista ja vaarantunutta lajia esiintyy nykyään ko. läänissä.
Suluissa oleva luku kertoo kuinka monta lajia tavataan yksinomaan ko. läänin alueella.

Selkä- Selkä- Putkilo- Sammalet Sienet Jäkälät Yhteensä
rankaiset rangat- kasvit ja levät

tomat

Lääni:

A 8 (1) 17 (6) 33 (18) 15 (3) 10 (8) 7 (-) 90 (36)

TP 8 (-) 55 (11) 23 (2) 16 (2) 29 (18) 12 (-) 143 (33)

U 8 (1) 55 (11) 18 (3) 15 (1) 20 (7) 11 (1) 127 (24)

Ky 10 (-) 22 (2) 11 (3) 3 (1) 2 (-) 7 (-) 55 (6)

H 5 (-) 40 (3) 9 (-) 15 (-) 11 (3) 12 (1) 92 (7)

M 6 (-) 17 (-) 5 (-) 4 (1) - (-) 2 (-) 34 (1)

V 9 (-) 9 (-) 2 (-) 1 (-) 1 (-) 4 (-) 26 (-)
KS 4 (-) 12 (1) 1 (-) 4 (-) 3 (-) 7 (-) 31 (1)

Ku 2 (—) 19 (1) 2 (—) 5 (1) 3 (1) 6 (—) 37 (3)

PK 10 (-) 24 (3) 9 (2) 4 (-) 3 (•) 5 (-) 55 (5)

0 13 (1) 12 (-) 11 (7) 10 (4) 4 (-) 8 (1) 58 (13)

L 15 (5) 9 (2) 7 (4) 9 (6) 10 (5) 8 (3) 5$ (25)

Suomi 30 106 76 43 63 26 344
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Taulukko 7. Eri laäneistä hävinneiden se]kärankaisten eläinten ja putkilokasvien lukumäärät
uhanalaisuusluokittain (ei silmälläpidettäviä lajeja).

Selkärankaiset Putkilokasvit

II E V Yhteensä II E V Yhteensä

Lääni:
A 3 1 - 4 4 2 5 11

TP 4 6 2 12 - 3 1 4

U 4 6 2 12 1 7 3 11

Ky 4 6 2 12 - 3 1 4

11 5 3 2 10 2 2 - 4

M 4 3 2 9 - - - -

V 4 6 - 10 1 - - 1

KS 4 3 - 7 1 2 - 3

Ku 4 4 3 11 1 1 - 2

PK 4 2 - 6 - 1 - 1

0 3 3 - 6 1 1 - 2

L 3 - 3 6 1 3 1 5
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7 Suojelun keinot

Uhanalaisten lajien suojelumahdollisuudet vaihtele
vat lajin ja sen esiintymien luonteen mukaan. Suoje
lun pohjana tulee olla lajin ja sen biologian riittävä
tuntemus. Tehokas suojelu edellyttää myös toimivaa
lainsäädäntöä.

Luonnonsuojelulakimme ei määrittele uhanalaisia
lajeja eikä niiden vaatimia hoitotoimia. Se antaa
lajirauhoitus- ja luonnonsuojelualueiden perusta
missäädöksineen kuitenkin pohjan suojelulle. Hal
linnon ja lainsäädäännön jälkeenjääneisyyttä ovat
olleet korvaamassa luonnonsuojelujärjestöt ja va
paaehtoiset avustaj at.

7.1 Elinympäristöjen säilyttäminen
Uhanalaisuuden merkittävin syy on elinympäristö
jen tuhoutuminen. Vastaavasti sopivien ympäristö
jen säilyttäminen on tärkein suojelukeino ja ilman
sitä muut keinot ovat tavallisesti turhia. Monesti
alueen suojelu riittääkin turvaamaan lajin säilymi
sen, mutta pahimmin uhatut lajit vaativat tuekseen
myös hoitotoimia. Esimerkiksi perinteiseen maaseu
tukulttuuriin liittyviä lajeja suojeltaessa esiintymis
paikan säilyttäminen ilman hoitoa ei ole riittävä
turvatoimi.

Puutteistaan huolimatta voimassaoleva luonnonsuo
jelulaki on toiminut kohtuullisen hyvin luonnonsuo
jelualueita muodostettaessa. Lain mukaan suojelu-
alueet jakaantuvat kahteen tyyppiin. Luonnon säi
lyttämiseksi koskemattomana voidaan perustaa ylei
siä suojelualueita. Luonnonkauniin tai muuten
luontonsa puolesta huomattavan paikan säilyttämi
seksi vastaisuutta varten sellaisenaan taikka jonkin
eläin- tai kasvilajin rauhoittamiseksi voidaan myös
muodostaa erityinen suojelualue. Merkittävää on,
että yksittäinen kasvi- tai eläinlaji, esim. uhanalai
nen laji, voi olla suojelualueen muodostamisen pe
rusteena. Kummankin tyyppisiä luonnonsuojelualu
eita voidaan perustaa sekä valtion että yksityisen
omistamalle alueelle.

Valtionmaiden suoje]ualueet

Luonnonsuojelualue perustetaan valtionmaille joko
asetuksella (pienehköt alueet) tai lailla (vähintään
500 hehtaarin suuruiset tai muuten taloudellisesti
erityisen tärkeät alueet). Valtionmailla sijaitseville
yleisille luonnonsuojelualueille on perustamislaeissa
annettu rinnakkaisnimi luonnonpuisto. Laajimmat
ja merkittävimmät erityiset luonnonsuojelualueet on
nimetty kansallispuistoiksi. Oman laajan ryhmänsä
erityisiä luonnonsuojelualueita muodostavat vuonna
1981 lailla perustetut 59 soidensuojelualuetta.

Laajimmat suojelualueemme, kansallis- ja luonnon
puistot ovat monien uhanalaisten lajien suojelun
pohjana. Ne säilytetään yleensä koskemattomina.
Eräissä tapauksissa niihin sisältyy pienehköjä hoi
don kohteena olevia, perinteiseen kulttuuriin liitty
viä alueita. Näistä mainittakoon Louhimaan tila
Linnansaaren kansallispuistossa ja Korteniemen tila
Liesjärven kansallispuistossa.

Puistot edustavat pääosin alkuperäistä metsä-, suo
ja tunturiluontoamme sekä pieneltä osin vesiämme
ja saaristojamme. Niitä perustettaessa uhanalaisten
lajien esiintyminen on kuitenkin otettu huomioon
vain epäsuorasti kohdistamalla suojelu luontomme
ainutlaatuisimpiin ja suojelun kannalta tärkeimpiin
alueisiin.

Tällä hetkellä kansallis- ja luonnonpuistoissamme
elää kymmeniä uhanalaisia lajeja. Uhanalaisten la
jien suojelun kannalta puistojemme alueellinen ja
kautuma ei kuitenkaan ole paras mahdollinen. Perä
ti 93 ¾ puistojen kokonaispinta-alasta on Lapin
läänissä, kun taas pääosa suojelua tarvitsevista la
jeista on Etelä-Suomessa.

Jotkut puistoista ovat uhanalaisten lajien suojelun
kannalta erityisen merkittäviä. Etenkin Mallan luon
nonpuisto ja Oulangan kansallispuisto ovat suora
naisia harvinaisten ja vaateliaiden lajien keskittymis
alueita. Lajien säilyminen ei ole kuitenkaan puistois
sakaan ehdottomasti turvattu. Lajeja voi hävitä
mm. perustettavien polkuverkkojen ja rakenteiden
tai laittoman keruun vuoksi. Uhanalaiset lajit on
otettava huomioon kansallispuistojen käyttö- ja hoi
tosuunnitelmia laadittaessa sekä niiden toteutumista
valvottaessa.

Puistot eivät aina ole suojassa suuremmiltakaan
ympäristöä muuttavilta hankkeilta. Niihin suunni
tellaan mm. hotelleja, laskettelurinteitä ja niistä
etsitään malmeja. Jos suojelualueelta löydetään
hyödyntämiskelpoinen malmio, niin eduskunta voi
antaa etusijan taloudellisille sekä työllisyysnäkökoh
dille ja purkaa suojelupäätöksen.

Suojelualueiden kaltaisia ovat myös eräiden keskus
virastojen, lähinnä metsähallituksen ja metsäntutki
muslaitoksen omilla hallinnollisilla päätöksillään pe
rustamat aarnialueet, luonnonhoitometsät ja oj itus
rauhoitusalueet, joissa säilytetään metsä- ja suo-
luontoa eriasteisesti suojeltuna. Monet niistä ovat
merkittäviä uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja.
Pelkkä hallinnollinen päätös ei kuitenkaan ole riittä
vä tae alueen säilymisestä. Päätökset voidaan huo
mattavasta suojeluarvosta ja uhanalaisista lajeista
huolimatta tarvittaessa purkaa, kuten eräät viimeai
kaiset tapaukset (esim. Ilomantsin Koivusuo) osoit
tavat.
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Yksityismaiden suojelualueet

Yksityismaille, joiksi luonnonsuojelulain mukaisesti
luetaan mm. kunnan, yhtiöiden tai muiden yhteisö
jen omistuksessa olevat alueet, muodostetaan suoje
lualueet lääninhallituksen päätöksellä. Kaikkien lain
nojalla perustettujen suojelualueiden lukumäärästä
yksityismaiden suojelualueet muodostavat n. 80 ¾,
pinta-alasta vain noin prosentin.

Yksityismaiden suojelualueet ovat luonteeltaan var
sin erilaisia ja usein pinta-alaltaan pieniä (taulukko
8). Vain osa niistä on yleisiä suojelualueita eli
täydellisesti suojeltuja. Monilla alueilla suojelu täh
tää vain maisemallisen kauneuden tai kasvillisuuden
yleispiirteiden säilyttämiseen.

Taulukko 8. Suomen luonnonsuojelualueet
1.1. 1985.

1. Valtion mailla

Kansallispuistot
Luonnonpuistot
Soidensuoj elualueet
Muut, asetuksilla
rauhoitetut suojelu-
alueet

2. Yksityismailla

Luonnonsuojelu
alueet

Hallinnollisilla päätöksilä rauhoitetut:

Luonnonhoitometsät
Aarnialueet
Ojitusrauhoitusalueet

Toisaalta osa yksityismaiden suojelualueista on pe
rustettu suoranaisesti tietyn lajin säilyttämiseksi.
Esimerkiksi kaikki kolme maastamme tunnettua si
periankärhön esintymispaikkaa on ainakin osittain
rauhoitettu maanomistajan hakemuksesta. Muuten
kin yksityismailla on suojeltu monia harvinaisia,
uhanalaisten lajien kannalta tärkeitä luontotyyppe
jä, kuten lehtoja, reheviä soita, lähteikköjä, kallioi
ta ja niittyjä.

Yksityismaiden suojelualueista pääosa sijaitsee
Etelä-Suomessa, joten ne täydentävät merkittävästi
pohjoiseen painottuneita valtionmaiden suojelu
alueita. Rauhoituskohteiden määrä vaihtelee huo
mattavasti lääneittäin. Niinpä uhanalaisten lajien
esiintymispaikkojakin on toisilla alueilla rauhoitettu
lukuisia, toisilla alueilla tuskin lainkaan. Tämä joh
tuu lähinnä siitä, että rauhoitushankkeista monet
ovat luonnonsuojelujärjestöjen, kotiseutuyhdistys
ten ja yksittäisten asianharrastajien ajamia.

Rauhoituspäätöksessä voidaan perustettavalle suoje
lualueelle antaa määräyksiä, joiden perusteella esi
merkiksi uhanalaisen lajin vaatima hoito on alueella
mahdollista. Vanhojen suojelualueiden rauhoitus
määräykset ovat kuitenkin usein ylimalkaisia tai
muuten huonoja. Lisäksi hoidon toteuttaminen yk
sityismaiden suojelualueilla on vielä järjestämättä
eikä asianmukaistä valvontaorganisaatiota ole kehi
tetty. Yksityismaiden suojelualueiden merkintää ja
hoitoa selvittää paraikaa ympäristöministeriön työ
ryhmä, joka saanee työnsä päätökseen vuonna 1986.

Yksityismaiden luonnonsuojelualueiden rauhoitus
päätösten purkaminen on laissa tarkkaan säädelty.
Lääninhallitus voi hankittuaan ympäristöministe
riön lausunnon purkaa päätöksen vain mikäli olo
suhteet ovat muuttuneet niin paljon, että rauhoitus
ta ei enää pidetä mielekkäänä tai jos rauhoitus estää
tai huomattavasti vaikeuttaa sellaista hanketta, josta
on melkoista yleistä hyötyä.

Suojelualueohjelmat

Olemassaolevat suojelualueet eivät ole riittäviä mo
nien elinympäristötyyppien suojelun kannalta. Tä
män vuoksi on laadittu luonnonsuojelualuesuunni
telmia. Näiden perusteella valtioneuvosto on tehnyt
periaatepäätöksen kansallis- ja luonnonpuistojen ke
hittämisohjelmasta (1978), soidensuojelun perusoh
jelmasta (1979 ja 1981) ja valtakunnallisesta lintuve
sien suojeluohjelmasta (1982).

Soiden ja lintuvesien suojeluohjelmien tavoitteena
on saada aikaan luonnonmaantieteellisesti edustava,
koko maan kattava suojelualueisto. Suojeltaviksi on
valittu alueellisesti mahdollisimman monipuoliset ja
edustavat kohteet. Uhanalaisten lajien, tosin vain
selkärankaisten ja putkilokasvien esiintyminen on
ollut yksi kohteiden valintaan vaikuttava tekijä.

Ympäristöministeriössä on valmistunut myös meri-
ja järviluonnon suojelun tarveselvitys, joka käsitte
lee rantoja ja saaristoja. Myös tätä ohjelmaa laadit
taessa on kiinnitetty erityistä huomiota uhanalaisiin
lajeihin. Lehtoja käsittelevän suojeluohjelman
maastotyöt on jo niinikään tehty ja kohteiden valin
taa suunnitteleva työryhmä on asetettu. Ohjelman
perustana on kasvillisuus, erityistä huomiota on
valmisteluvaiheessa kiinnitetty uhanalaisiin putkilo
kasveihin.

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen myös
valtakunnallisesta harjuj en suoj eluohj elmasta
(1984), joka käsittää 159 kohdetta, yhteensä 960
km2. Se poikkeaa edellämainituista ohjelmista siinä,
että se toteutetaan maa-aineslain nojalla. Ohjelman
kohteista ei siis yleensä pyritä muodostamaan luon

Lakisäateiset: Kpl Pinta-ala (km2)

22 6550
20 1501
59 697

13 8

578 494

Yhteensä 9250 km2 eli
2.7 ¾ Suomen pinta-alasta

Puisto-ohjelma on pääosin toteutettu vuosina 1981,
1982 ja 1983 annetuilla laeilla. Valtioneuvoston
eduskunnalle laatimaan selontekoon ympäristönsuo
jelusta 1984 sisältyy maininta n. 15 kansallispuisto
tasoisen, periaatepäätökseen kuulumattoman laa
jahkon alueen suojelutarpeen ja -muodon selvittä
misestä. Monet näistä ovat merkittäviä uhanalaisten

2268 lajien esiintymispaikkoja.

378
650
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nonsuojelualueita. Ohjelma ei siten sinänsä anna
kovin hyvää turvaa uhanalaisille lajeille. Kohteiden
valinta on tapahtunut pääasiallisesti geologisen
edustavuuden perusteella. Mietinnössä on tosin to
dettu harjuluonnon biologisten arvojen lisäselvitys
tarve.

Hiljattain (1985) on valmistunut myös koskiensuoje
luohjelma, johon sisältyy yhteensä 53 vesistöä ja
vesistönosaa. Ohjelma tähtää jäljellä olevien merkit
tävimpien koskien säilyttämiseen rakentamattomana
erikseen säädettävän koskiensuojelulain turvin. Tä
mäkään ei yksinään anna riittävää suojaa virtaavien
vesien uhanalaisille lajeille, koska se ei voi estää
esimerkiksi vesien pilaamista.

Luonnonsuoj elualueiden muodostamiseen tähtää
viin alueohjelmiin kuuluvat kohteet ovat melko
hyvin turvattuja. Valtioneuvoston periaatepäätök
sen mukaisesti valtio tulee puuttumaan niiden luon
nontilaa suuresti muuttaviin hankkeisiin. J05 käy
töstä ei päästä sopimukseen, lääninhallitus voi antaa
alueelle enintään vuoden kestävän toimenpidekiellon
ja alue voidaan lunastaa valtiolle, jos valtioneuvosto
antaa siihen luvan.

Taulukko 9. Vahvistettujen valtakunnallisten suoje
Jualueohjelmien rauhoittamattomat kohteet
1.1.1985.

Ohjelma Kpl Pinta-ala (km2

Kansallis- ja luonnon
puistojen
kehittämisohjelma
Soidensuojelun perus-
ohjelma
Lintuvesien suojelu-
ohjelma

Yhteensä $34 5690 eli
1.9 % Suomen pinta-alasta

Suojelualueiston täydentäminen

Suojelualueistoa edelleen kehitettäessä tarvitaan jat
kossakin järjestelmällistä suunnittelua, jonka tär
keänä osana tulisi olla uhanalaisten lajien säilyttä
minen. Uhanalaisten lajien kannalta merkittäviä
kohteita ovat etenkin tähän mennessä valtakunnal
listen ohjelmien ulkopuolelle pääosin jääneet pieni
alaiset erityisalueet, kuten eteläiset ikimetsät, lähtei
köt, purot ja muut pienvedet sekä kalliot ja kalkki-
alueet. Lisäksi suojelualueistoa tulisi täydentää eri
tyisesti niillä melko harvoilla poikkeavilla alueilla,
joissa esiintyy suuri joukko uhanalaisia lajeja.

Kaikki uhanalaisten lajien suojelun kannalta tärkeät
alueet eivät voi sisältyä valtakunnallisiin suojelu
alueohjelmiin. Niistä pitäisi tästä huolimatta voida
tarvittaessa muodostaa luonnonsuojelualueita mm.
käyttämällä alueiden muodostamiseen tarkoitettuja
korvaus- ja ostorahoja. Uhanalaisten lajien esiinty
mien säilyttämiseksi voidaan tarvittaessa joutua tur

vautumaan myös luonnonsuojelulain sallimiin pak
kokeinoihin.

Uhanalaisten lajien vaatimat suojelualueet ovat kes
kimäärin varsin pieniä. Ahdas lajin esiintymisalueen
rajojen mukainen rauhoitusalue ei kuitenkaan aina
turvaa kannan säilymistä. Ympärillä tulisi olla pus
kurivyöhyke mahdollisesti täysin muuttuvan lähiym
päristön vaikutuksia vastaan. Rajausten tulisi muo
dostaa ekologisia kokonaisuuksia. Esimerkiksi suon
tulisi olla niin laajalti rajattu, että sen vesitalous ei
pääse ratkaisevasti muuttumaan.

Erityisesti vesistökohteiden suojelun järjestäminen
on hankalaa, koska vesistön tila riippuu koko va
luma-alueesta. Uhanalaiset lajit eivät säily rakenta
mattomassakaan koskessa, jos sen yläpuolinen ve
sistö on pahoin kuormitettu. Luonnonsuojelu
alueeksi muodostettu lähde voi puolestaan helposti
kuivua, jos soranotto tai ojitus alentavat pohjave
den pintaa. Vesiluonnon suojelua on käsitelty mm.
suojeluvesityöryhmän mietinnössä (Erityistä suoje
lua vaativat vedet, 1977).

Talouskäytössä olevien alueiden käytön
rajoitukset

Kaikkien uhanalaisten eläinten ja kasvien säilymistä
esiintymispaikoillaan ei voida toteuttaa aluerauhoi
tuksin, eikä se monien lajien kannalta ole edes
tarpeen. Lajien säilymisen kannalta olisi myös pa
rempi, jos suojelualuesaarekkeiden välilläkin olisi
niille sopivia olinpaikkoja. Tällöin mm. lajien siirty
minen suojelualueelta toiselle on helpompaa. Suoje
lualueiden ulkopuoliset, luontoa yksipuolistavat toi
met vaikuttavat myös suojelualueiden lajistoon.

Usein uhanalaisten lajien esiintymispaikat ovat hy
vin suppea-alaisia ja niiden säilyttämiseksi tarvitaan
vain joitakin rajoituksia alueen käytössä. Lajin
esiintymispaikalla tulee turvata sen elinvaatimusten
mukaiset olosuhteet. Esimerkiksi kulttuurin seura
laislajien suojelua maanomistajat tai asukkaat voi
vat usein edistää huolehtimalla ympäristön luonteen
säilymisestä.

Talousmetsissä voidaan saada säilymään joitakin
uhanalaisia lajeja ottamalla huomioon luonnonsuo
jelunäkökolidat riittävän hyvin. Tämä edellyttäisi
mm. lähteiden, luonnonpurojen ja parhaiden lehto
jen luonnontilaan jättämistä, lehtipuuston säilyttä
mistä etenkin rannoilla ja puronotkoissa sekä isojen
ylispuumäntyjen ja jalopuiden, haapojen ynnä mui
den vanhojen lehtipuiden, pökkelöiden, kantojen ja
erilaisen muun lahopuun säästämistä. Lisäksi tulisi
osittain pidättyä myrkkyjen ja lannoitteiden käytös
tä, ojituksesta yms. Näihin seikkoihin viittaa metsä
laeissa mainittu yleinen etu ja yksityiskohtia on
käsitelty esim. keskusmetsälautakunta Tapion 1980
julkaisemassa kirj asessa “ Yksityismetsien ympäris
tönsuojelu”.

Alueiden käytön vapaaehtoinen rajoittaminen edel
lyttää tehostettua tiedonkulkua ja yhteistyötä luon
nonsuoj elu- ja piirihallintoviranomaisten sekä
maanomistajien välillä. Maan ja vesien käytön

7 715

540 4140

287 835
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suunnitteluvaiheessa voidaan uhanalaisten lajien säi
lyttäminen ottaa huomioon, jos lajien esiintymisestä
tiedotetaan suunnittelijoille. Metsätaloussuunnitel
mia laadittaessa voidaan lajistollisesti merkittävät
kohteet merkitä kartoille.

Useiden uhanalaisten lajien esiintymispaikkojen tu
houtumiselta voitaisiin todennäköisesti välttyä, jos
laajoista ja luontoa suuresti muuttavista hankkeista
pyydettäisiin ennakolta lausunto luonnonsuojeluvi
ranomaisilta. Ongelmana vapaaehtoisissa maankäy
tön rajoituksissa on tarvittavien säädösten puuttu
minen. Niistä ei myöskään nykyisin voida maksaa
korvauksia, kuten luonnonsuojelualueiden perusta
misesta.

7.2 Elinympäristöjen hoito
Uhanalaisen lajin elinympäristö voi suojelusta huoli
matta muuttua niin, että lajien säilyminen vaaran
tuu. Tällöin voidaan hoitotoimin yrittää turvata
lajien säilyminen. Eniten hoitoa vaativat perinteisen
maaseutukulttuurin muovaamille alueille sopeutu
neet uhanalaiset lajit. Monien muidenkin ympäristö
jen lajit voivat hyötyä suunnitelmallisesta esiinty
mispaikan hoidosta. Hoitotoimet määräytyvät aina
lajin elinvaatimusten ja ympäristötyypin mukaan.

Elinympäristöjen hoitoa voidaan helpoimmin ja val
votuimmin toteuttaa suoj elualueilla. Olemassaole
vien suojelualueiden käyttökelpoisuutta uhanalais
ten lajien suojelussa voitaisiin parantaa alueiden
hoitoa tehostamalla. Myös luonnonsuojelualueiden
ulkopuolella olevien uhanalaisten lajien esiintymis
paikkoja on syytä hoitaa. Maanomistajien, metsä
ammattimiesten ja luonnonsuoj eluj ärj estöj en yhteis
työllä voitaisiin talousmetsissäkin toteuttaa harvi
naisia lajeja suosivia hoitotoimia, kuten kuusten
poistoa lehdoista ja jalojen lehtipuiden läheltä.

Vanhat metsät

Metsäpalojen tehokas estäminen on omalta osaltaan
huomattavasti muuttanut metsien lajistoa. Monet
lajit on mahdollista säilyttää vain, jos metsien kehi
tykseen palautetaan edes paikallisesti tulen vaikutus.

Uusissa Etelä-Suomen kansallis- ja luonnonpuistois
sa on runsaasti talouskäytössä olleita, nuorehkoja
metsiä, joissa ei ole vanhojen metsien lajistoa.
Lähinnä nämä soveltuisivat hoidettaviksi polttamal
la. Sen sijaan Etelä-Suomen harvoja säilyneitä iki
metsiä ei tule polttaa.

Polttamalla hoidettaville metsäalueille tulisi jättää
puut, jotka lahotessaan ovat monien paloalueisiin
erikoistuneiden lajien elinehto. Paljailla kuloalueilla
ei ole vuosikymmeniin merkitystä uhanalaisten la
jien suojelussa. Kulottaminen on monesti liian kar
kea menetelmä pienehköjen arvokkaiden metsiköi
den hoitoon. Sen sijaan pienialaisilla raivauksilla
niihin voidaan saada uhanalaisille lajeille monesti
välttämättömiä lehtipuita, esimerkiksi haapoja.
Uhanalaisille lajeille tärkeille metsäalueille tuleekin
laatia yksityiskohtaiset hoitosuunnitelmat.

Lehdot

Monien lehtolajien säilymisen suurin uhka on ete
läisten lehtojen kuusettuminen. Liika varjostus ja
kuusen hapan karike karkottavat lehtojen herkim
mät ja vaateliaimmat lajit. Osa lehdoista pysyi
aiemmin puoliavoimena ja lehtipuuvaltaisena ihmi
sen toimien avulla. Etenkin kaskeaminen ja metsä
laidunnuksen loppuminen ovat aiheuttaneet tällais
ten valoisien lehtometsien kuusettumisen.

Toisaalta tehostunut metsien käsittely: hakkuut, au
raukset, kuivatukset ja kuusen istutus lehtoihin ja
niitä ympäröiviin metsiin ovat aiheuttaneet myös
luonnostaan lehtevinä säilyneiden lehtojen muuttu
misen. Aiemmin ajoittain tulvan alle jääneet ranta
lehdot ovat monin paikoin kuivuneet ja kasvaneet
tiheäpuustoisemmiksi vesien säännöstelyn vuoksi.

Lehtojen hoidossa on olennaisinta kuusten vähentä
minen. Useimmiten riittää pienten taimien ja riuku
puiden poistaminen. Tarvittaessa voidaan kaataa
varovaisesti myös suuria kuusia, etenkin jos ne
varjostavat jaloja lehtipuita tai uhanalaisia kasveja.
Toimet tulisi yleensä suorittaa myöhään syksyllä tai
talvella, jotta aluskasvillisuuden vauriot jäisivät
mahdollisimman pieniksi. Laajamittaisimmat hoito-
toimet joudutaan suorittamaan vaiheittain, jotteivät
muutokset olisi liian suuria ja äkillisiä.

Lehtoja voidaan hoitaa myös kylvämällä tai istutta
maIla niihin alueen alkuperäisiä lehtipuulajeja sekä
poistamalla maahan kertynyttä kangashumusta.
Kosteissa lehdoissa voidaan soveltaa kosteikkojen
hoitotoimia. Tarvittaessa voitaisiin jopa kokeilla
lehdon tai jalopuumetsikön perustamista sopivalle,
runsasravinteiselle paikalle.

Kosteikot ja vesia]ueet

Ojitettujen soiden liiallinen kuivuminen voidaan jos
kus joutua estämään esimerkiksi uhanalaisten lajien
esiintymien säilyttämiseksi. Se on tavallisesti help
poa toteuttaa joko täyttämällä uudet tai patoamalla
vanhat ojat. Sisä-Suomen ainoan taarnaa kasvavan
suon ojat voitiin tukkia sen jälkeen, kun alue oli
rauhoitettu. Oulujärven tienoilla sijaitseva kansain
välisestikin arvokas Suuri Veneneva aiottiin ottaa
turvetuotantoon. Suo päätettiin kuitenkin lunastaa
valtiolle ja sen kuivattamisen aloittanut yhtiö tukki
jo kaivamansa ojat.

Monet kosteiden tulvarantojen lajit, kuten luhtaor
vokki ja juurtokaisla ovat muuttuneet uhanalaisiksi
säännöstelyn ja sen aiheuttaman tulvien loppumisen
vuoksi. Tulvarantojen lehtojen, pensaikkojen ja
niittyjen lajisto on muuttunut ja alueet ovat sulkeu
tumassa. Tulvarantojen hoito ja kunnostus edellyt
tää veden virtauksen säätelyä alueella. Rakentamalla
patoja voidaan säännöstellyissäkin järvissä yrittää
eristää yksittäisiä lahtia. Näin saataisiin osalle ranta
alueista luonnonmukaiset tulvat ja rantakosteikot.

Rehevien pienvesien luontaiseen kehitykseen kuuluu
umpeenkasvu. Ihmisen vaikutuksesta se on kuiten
kin yleensä huomattavastikin kiihtynyt. Syynä voi
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olla vesistön pinnan alentaminen, kevättulvien pois
to tai ravinteiden määrän kasvu valuma-alueelta
tulevassa vedessä.

Jos järven umpeenkasvun hidastaminen katsotaan
tarkoituksenmukaiseksi, tehokkain tapa on nostaa
keskiveden pintaa. Pienvesien kunnostuksessa toisi
naan käytettävät muut menetelmät kuten ruoppaus
ja vesikasvien niitto eivät ole suositeltavia alueilla,
joilla esiintyy uhanalaisia lajeja.

Kokonaan kuivattujen vesijättöj en palauttaminen
lintuvesiksi on niinikään mahdollista nostamalla riit
tävästi veden pintaa. Toimesta voi olla välitöntä
hyötyä esimerkiksi linnustolle, mutta useimpien
uhanalaisten lajien kannalta hyöty saavutetaan vasta
pitkän ajan kuluttua elinympäristön vakiinnuttua.

Virtaavien vesien uhanalaisten lajien suojelu edellyt
tää usein myös elinympäristöjen hoitoa. Miltei kaik
ki koskemme on aiemmin perattu uittoa varten.
Tärkeimpiä lohijokiamme on jo pyritty palautta
maan vaellus- ja kutukelpoisiksi. Tavallisesti kalata
loudellisilla kunnostuksilla pyritään lisäämään suo
japaikkoja ja poikastuotantoa purkamalla vaellus
kalojen kulkuesteitä, etenkin vanhoja uitto- ja myl
lypatoja sekä palauttamalla veden luonnolliset vir
taussuhteet ja pohjan rakenne. Kunnostuksissa jou
dutaan mm. siirtämään kivet takaisin koskiin ja
toisinaan poistamaan pohjasta lietettä sekä paranta
maan veden laatua. Padottuihin jokiin rakennetaan
vaelluskaloja varten myös erityisiä kalateitä.

Perinteisen maaseutukulttuurin alueet

Perinteisen maatalouskulttuurin muovaamat avoi
met ja puoliavoimet alueet, kuten erilaiset niityt,
ahot ja kedot ovat maankäytön muututtua nopeasti
sulkeutumassa. Näihin alueisiin sopeutuneesta lajis
tosta monet ovat uhanalaisia. Ne voidaan säilyttää
vain säännöllisillä, yleensä vuosittaisilla hoitotoimil
la.

Pensoittuneiden ja metsittyneiden niittymaiden kun
nostuksessa käytetään raivausta tai kulottamista.
Kun alue on saatu avoimeksi, sen hoitoa tulee
jatkaa uhanalaisten lajien säilymisen kannalta par
haalla mahdollisella tavalla. Usein paras tapa on
sopivien laiduneläinten oikein ajoitettu pitäminen
alueella. Laidunnus on valikoivaa ja aikaansaa kas
vipeitteeseen nopeasti erilaisia pienkuvioita lisäten
näin luonnon monipuolisuutta.

Monesti riittävä hoitotoimi on kerran tai kaksi
kertaa vuodessa suoritettu niitto. Niittäminen voi
kuitenkin myös yksipuolistaa lajistoa ja olla jopa
haitaksi hyönteisille, jos niiden ravinto- tai suoja
kasvit kaadetaan kaikki kerralla.

Kosteiden nilttyjen, kuten joen- ja puronvarsien
sekä soiden paise- ja tulvaniityt vaativat omia eri
tyistoimiaan, tulvittamista ja niittoa. Tulvia voidaan
nostaa patorakennelmin. Etenkin rantaniityillä on
myös laiduntaminen usein tarpeen.

Ahvenanmaalla lehtoniittyjä on hoidettu ja entistet
ty jo pitkään. Menetelmät on pyritty saamaan mah

dollisimman paljon alkuperäisiä käyttötapoja vas
taaviksi. Lehtoniittyjen uhanalaisten lajien säilyttä
minen edellyttää usein liiallisen puuston ja pensas
ton poistoa. Niittäminen on parasta suorittaa keski-
kesällä, useiden kasvien kukinnan loputtua ja sie
menten kypsyttyä. Monet kasvit hyötyvät vielä lop
pukesäksi ajoitetusta laidunnuksesta.

Perinteisesti lehtoniittyjä on hoidettu myös aikaisin
keväällä, jolloin koottiin risuja ja kariketta puiden
ja pensaiden alle tai poltettaviksi. Loppukesällä tai
alkusyksyllä sen sijaan lehdestettiin eli taitettiin
tuoreita oksia talvirehuksi. Näiden toimien vaiku
tusta uhanalaisiin lajeihin ei täysin tunneta, mutta
niillä ei katsota olevan suurta merkitystä lajistolle.
Sen sijaan kaikilla perinteisillä hoitotoimilla on
kulttuurihistoriallista merkitystä.

Kuiville ahoille, kedoille ja niityille sopivat laidun
eläimiksi lampaat. Myös vuosittainen niitto ilman
laidunnusta voi riittää säilyttämään kasviston. Pel
tojen ja pihojen uhanalaisten lajien säilyttäminen
edellyttäisi usein viljelemistä ja asumista kuluvan
vuosisadan alun tapaan. Tällainen perinteisten
maanviljelytapojen jatkaminen sekä museotilojen
tai -kylien perustaminen sopivat tehtäviksi yhteis
työssä kansatieteilijöiden ja kotiseutuväen kanssa.

Hoidon toteutus

Viranomaiset voivat hoitaa elinympäristöjä lähinnä
suojelualueilla. Joitakin arvokkaita kohteita on
kunnostettu mm. vapaaehtoisilla talkooleireillä.
Raivaamalla ja niittämällä on parannettu esimerkik
si värimaratin, pikkunoidanlukon ja punavalkun
elinmahdollisuuksia. Eräitä Ahvenanmaan suojelu-
alueita, etupäässä lehtoniittyjä on hoidettu jo kol
menkymmenen vuoden ajan. Tulokset näistä hoito-
toimista ovat olleet sekä maisemallisesti että lajiston
elpymisen kannalta rohkaisevia.

Suurin ongelma on se, että erilaisten elinympäristö
j en, etenkin perinteisen maaseutukulttuurin alueiden
hoidon suunnittelu, tutkimus ja kokeilu on maas
samme vasta alkuvaiheessa. Hoitotoimia toteutta
van ja valvovan henkilökunnan koulutus on toistai
seksi puutteellisesti järjestetty. Vasta perusteellisen
tutkimus- ja koulutusvaiheen jälkeen voidaan meillä
laatia ja toteuttaa elinympäristökohtaisia ja alueelli
sia hoitosuunnitelmia. Vastuuta hoitotoimien käyn
nistämisestä ja valvonnasta ei ole myöskään vielä
selkeästi jaettu. Sen tulee kuulua ympäristönsuojelu
viranomaisille.

Huomattava elinympäristöjen hoidon ongelma on
lisäksi käyttökelpoisimpien menetelmien vaatima
suuri työpanos. Pienenkin alueen kulotus tai lehto
niityn raivaus edellyttää monen ihmisen samanai
kaista työtä ja on sen vuoksi varsin kallista.

7.3 Lajirauhoitukset
Lakisääteiset rauhoitukset ovat perinteisesti käyte
tyin lajiston suojelukeino. Eläinten ja kasvien rau
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hoittaminen tapahtuu luonnonsuojelulainsäädännön
perustella lukuunottamatta riistaeläimiä, joista sää
detään metsästyslaissa ja kaloja, joiden pyyntiä
säädellään kalastuslaissa.

Metsästyslain mukaan riistaeläimet ovat rauhoitettu
ja, jos niille ei asetuksella ole säädetty metsästysai
kaa. Osittain tai kokonaan rauhoitetut uhanalaiset
riistaeläimet on lueteltu taulukossa 10.

Taulukko 10. Metsästyslain mukaisesti kokonaan tai osittain rauhoitetut uhanalaiset riistaeläimet 1985.

Euroopanmaj ava
Susi
Karhu

Vesikko
Ahma
Saukko
Ilves
Itämerennorppa
Saimaannorppa
Halli
Metsäpeura
Lapasotka
Pilkkasiipi

Rauhoitusaika

11. 5—19.8 ja 1.12—31.3
1. 4—31.8

16. 10—31.8
16.10—30.4 ja 16.6—31.8
kokonaan rauh.
kokonaan rauh.
kokonaan rauh.
kokonaan rauh.
11. 6—19.3
kokonaan rauh.
kokonaan rauh.
kokonaan rauh.

1.12—20.2
1.12—10.9

Metsästysehdot

Riistanhoitopiirin luvalla
Ky, PK, 0 ja L lääneissä
tietyt PK läänin kunnat
Poronhoitoalue

Ministeriön erikoisluvalla

Ministeriön luvalla 1 .4.—30. 11

Ministeriön luvalla koiraiden kevätmet
sästys 1.4.—31.5. merialueella

Kuten edellä, mutta koskien myös naa
raita
TP,U,V ja 0 lääneissä
Ei koske tarhalintuja

Rauhoitetuista lajeistakin vesilintuja, vesikkoa ja
saukkoa saa ampua, jos ne tulevat kalanviljelyaltail
le yms. Myös itämerennorppia ja halleja voi ampua
pyydysten välittömässä läheisyydessä.

Riistaeläinten kantojen säätelyn kannalta on merkit
tävää, että metsästyslainsäädännön mukaisesti riis
tanhoito- ja metsästysyhdistykset voivat rajoittaa
tarvittaessa riistalajien metsästystä alueellaan.

Kalastuslainsäädännön nojalla useille (uhanalaisille
km) kalalajeille on säädetty alamitta. Yhtään kalala
jia ei ole kokonaan rauhoitettu.

Luonnonsuojelulain mukaisesti kaikki riistaeläimiin
kuulumattomat uhanalaiset ja silmälläpidettävät lin
tulajit ovat rauhoitettuja. Uhanalaisista nisäkkäistä
mainitaan laissa liito-orava, naali, ripsisiippa ja
korvayökkö.

Luonnonsuojelulain mukaisesti annettavalla asetuk
sella voidaan tarvittaessa rauhoittaa mikä hyvänsä
kasvilaji tai riistaeläimiin kuulumaton eläinlaji, jon
ka olemassaolo on käynyt uhatuksi tai rauhoittami
nen on muusta syystä tarpeellista. Asetuksella on
rauhoitettu kyytä lukuunottamatta kaikki matelijat
ja sammakkoeläimet, muiden ohella myös uhanalai
set kangaskäärme ja rupilisko.

alaisista selkärankaislajeista vain tammihiiri, toutain
ja vimpa ovat kokonaan rauhoitusten ulkopuolella.

Selkärangattomista eläimistä on rauhoitettu kolme
perhosta: apolloperhonen, pikkuapollo ja isokulta
siipi sekä yksi nilviäinen: jokihelmisimpukka eli
raakku. Asetuksella on rauhoitettu 94 putkilokasvi
lajia koko maassa, 9 lajia Oulun läänin eteläpuolella
sekä 8 lajia Oulun ja Lapin lääneissä. Lisäksi on
rajoitettu 6 kevätkasvin sekä 2 puuvartisen kasvin
keräämistä ja myyntiä. Pääosa rauhoitetuista kas
veista on uhanalaisia lajeja.

Lajirauhoitukset ovat tarkoituksenmukaisimpia ja
niitä on eniten käytetty selkärankaisten eläinten ja
putkilokasvien suojelussa. Näiden ryhmien yksilöi
den pyynnillä, vainolla ja keräilyllä voi olla huomat
tava vaikutus kannan suuruuteen. Selkärangatto
mien eläinten, itiökasvien tai sienten säilymistä mai
nitut tekijät uhkaavat harvemmin. Pyynnin ja keräi
lyn vaikutusta alempiin eliöihin ei tosin vielä tunne
ta riittävästi. Monien uhanalaisten selkärangatto
mien eläinten suojelua voitaisiin edistää rauhoitta
misen sijasta pyyntiä säätelemällä, mm. pyyntikei
noja rajoittamalla.

Lajirauhoitus ei Suomen lainsäädännön mukaan
anna uhanalaistenkaan lajien esiintymispaikoille
suojaa. Alueita saa rauhotettujen lajien esiintymi
sestä huolimatta käyttää rakentamis- tai viljelytar

Mustalintu 1.12—10.9

Peltopyy
Viiriäinen
Uuttukyyhky

16.10—24.9
kokonaan rauh.
16.10—19.8

Kaikkiaan maassamme on eriasteisten rauhoitusten
piirissä suuri osa selkärankaisista eläimistä. Uhan-



koituksiin. Esilntymät voidaan sen vuoksi parhaiten
turvata muodostamalla kohteista luonnonsuojelu
alueita. Ahvenanmaalla lainsäädäntö on toisenlai
nen ja lajin rauhoittamisesta seuraa periaatteessa
automaattisesti sen esiintymispaikkojen säilyttämi
nen.

7.4 Kaupan säätely
Uhanalaisten lajien kotimaisen ja ulkomaisen kau
pan säätely on mahdollista lainsäädäntöön perustu
vien lajirauhoitusten sekä kahden kansainvälisen
sopimuksen avulla. Näistä sopimuksista Villieläimis
tön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä
kauppaa koskevaan yleissopimukseen (CITES) eli
ns. Washingtonin sopimukseen Suomi on kuulunut
osapuolena vuodesta 1976. Euroopan Neuvoston ns.
Euroopan luonnonsuojelusopimukseen eli Bernin
sopimuksen ratifioiti on odotettavissa syksyn 1985
aikana. CITES-sopimus säätelee valtioiden välistä
vientiä ja tuontia. Euroopan luonnonsuojelusopi
muksen määräykset koskevat valtioiden sisäistä la
jien hallussapitoa ja kauppaa.

Lajirauhoitukset säätelevät kauppaa (kaupaksi pitä
mistä) siten, että yksilöihin tulee olla laillinen saan
to. Se on mahdollista vain joko rauhoitusajan ulko
puolella tai rauhoitusaikana poikkeusluvalla ja alu
eelta, jolta ottoon on ollut lupa.

CITES-yleissopimukseen kuuluvia Suomessa esiinty
viä lajeja ovat: susi, karhu, saukko, ilves, päiväpe
tolinnut, pöllöt, isoapolloperhonen sekä kämmekkä
kasvit. Näiden lajien maastavienti vaatii aina ympä
ristöministeriön luvan.

Euroopan luonnonsuojelusopimuksen määräykset
hallussapidon ja maan sisäisen kaupan kieltämisestä
koskevat osaa luonnonsuojelulailla rauhoitetuista
nisäkkäistä ja linnuista; mm. päiväpetolintuja ja
pöllöjä sekä seuraavia metsästyslain mukaisia riista-
eläimiä: susi, karhu, vesikko, saukko ja ahma.
Sopimuksen määräykset koskevat lisäksi yhtä suo
malaista kasvia, silmälläpidettävää upossarpiota.
Ratifioinnin yhteydessä Suomi tullee tekemään
varauksen ainakin suden ja karhun suhteen.

Arvioitaessa kaupan säätelyn merkitystä Suomen
uhanalaisten lajien suojelulle tulee tehdä selvä ero
lajeihin kohdistuvan kotimaisen ja ulkomaisen ky
synnän välillä. Kotimainen kysyntä ja sen mukana
uhanalaisten lajien kauppaaminen on suhteellisen
vähäistä. Se on melko helposti säädeltävissä nykyis
ten melko selkeiden hallussapitosäädösten avulla.
Ulkomainen kysyntä on sen sijaan todellinen uhka
osalle maamme uhanalaisia lajeja, vaikkakaan lait
toman viennin todellista laajuutta ei tiedetä.

Uhanalaisten lajien kotimaisen kaupan valvonta,
joka kuuluu lähinnä yleisvalvontaviranomaiselle,
poliisille, on varsin helppo järjestää jos viranomai
selle annetaan selkeät ohjeet. Ulkomaisen kaupan
valvonta on huomattavasti vaikeammin toteutetta
vissa. CITES-sopimuksen valvonta on määrätty tul
liviranomaiselle. Matkustaj aliikennettä valvotaan

tarkasti suomalaisen käytännön mukaisesti vain sii
nä tapauksessa, että on erityistä syytä epäillä sala
kuljetusta. Varsinaisen kaupallisen toiminnan tark
kailu voidaan toteuttaa normaalin viennin tullival
vonnan yhteydessä. On kuitenkin huomattava, että
CITES-sopimus koskee vain osaa maamme uhan
alaisista lajeista ja sopimukseen kuulumattomien
lajien viennin valvonnan saaminen tulliviranomaisen
tehtäväksi edellyttää lainsäädännön muutoksia.

7.5 Lajikohtaiset elvytystoimet
Lajikohtaisilla elvytystoimilla pyritään uhanalaisen
lajin kannan voimistamiseen sen kuolleisuutta vä
hentämällä tai lisääntymistulosta kohentamalla. Hä
viämisvaarassa olevilla lajeilla nämä toimet ovat
monesti ainoa keino. Menetelmän valinta riippuu
lajin ominaisuuksista ja uhanalaisuuden asteesta.
Elvytystoimien pohjaksi tarvitaan riittävästi tietoa
lajin biologiasta. Suurinta osaa uhanalaisista lajeista
on tässä suhteessa tutkittu liian vähän.

Äärimmäiset keinot häviävän lajin pelastamiseksi
ovat lajin ottaminen kasvatukseen ja istutukset uu
sille paikoille. Tällaisia toimia on käytetty menes
tyksellisesti eri puolilla maailmaa. Ne vaativat kui
tenkin erityisen huolellisia ennakkovalmisteluja ja
tutkimuksia. Muussa tapauksessa lajille voidaan
hyödyn sijasta tuottaa huomattavaa haittaa. Toimi
kunta pitää näiden hätätoimien toteuttamista tarkoi
tuksenmukaisena vain poikkeustapauksissa. Ensisi
jaista on suojella lajeja niiden luontaisissa elinympä
ristöissä.

Lisääntymistuloksen parantaminen

Käyttökelpoinen keino etenkin lintujen ja nisäkkäi
den elvytyksessä on lajin luontaisen lisääntymisen
auttaminen. Uhanalaisuuden syynä on usein juuri
eri tekijöiden aiheuttama alentunut tuottokyky. Me
netelmää on sovellettu erityisesti hitaasti lisäänty
vien ja pitkäikäisten petolintujen suojelussa. Suo
messa on saatu hyviä tuloksia mm. ympäristömyrk
kyjen heikentämän merikotkakannan talviruokin
nalla.

Pesäpaikkojen puute on usein heikentänut uhan
alaisten petolintujen pesimistulosta. Jotkut suuret
petolinnut eivät esimerkiksi löydä pesiään varten
riittävän vankkaoksaisia puita. Tätä pulaa on pois
tettu rakentamalla tekopesiä. Esimerkiksi Suomen
sääksikannasta peräti kolmannes pesii tekopesissä.
Myös kololinnuilla on suuri pesäpaikkapula, jota on
pyritty poistamaan vapaaehtoisilla pöntötysohjel
milla.

Joskus voidaan uhanalaisten lajien säilymistä ja
lisääntymistä edistää poistamalla esiintymien lähei
syydestä haitalliset, kilpailukykyisemmät tai ristey
tymisuhkan aiheuttavat lajit. Osittain tällaisia toi
mia ovat luvussa 7.2. kuvatut elinympäristöjen hoi
totoimet, mutta toisinaan riittävät vähäisemmätkin
toimet. Esimerkiksi metsäomenapuun säilymistä uh
kaa meillä mm. risteytyminen tarhaomenapuiden
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kanssa. Lajin suojelemiseksi tulee tietyillä alueilla
poistaa villiytyneet tarhaomenapuut.

Siirtoistutukset

Uhanalaisen lajin esiintymispaikkaa voi uhata väli
tön tuhoutuminen. Tällöin voidaan joissakin ta
pauksissa turvautua lajin yksilöiden siirtämiseen toi
saalle, mieluiten mahdollisimman läheiseen, alkupe
räistä vastaavaan luonnonympäristöön. Siirtoistutus
ei ole kuitenkaan ratkaisu, johon voitaisiin turvau
tua aina, kun uhanalaisen lajin esiintymispaikkaa
tarvittaisiin muuhun tarkoitukseen. Se on päinvas
toin hätäkeino, jolla ei voida korvata alkuperäis
esiintymiä. Huonosti suunnitellut istutukset voivat
epäonnistua ja jopa aiheuttaa haittaa muille lajeille.

Suomessa siirtoistutusta on kokeiltu mm. jokihelmi
simpukalla. Uusiin jokiin viedyt simpukat ovat mil
tei kaikki kuolleet, mutta samassa joessa siirtoistu
tus on onnistunut keskimäärin 60-70 -prosenttisesti.

Putkilokasvien siirroista on myös joissakin tapauk
sissa saatu hyviä tuloksia. Esimerkiksi luhtaorvokin
yksilöitä on viety rakentamisen alta turvaan lähes
kymmeneen eri paikkaan, joista useissa kasvi on
menestynyt. Myös hietaneilikoita on siirretty kasva
maan tiealueelta lähiympäristöön.

Suurin osa uhanalaisista lajeista on hyvin arkoja ja
vaateliaita. Niiden siirto voi onnistua kunnolla vain,
jos sitä edeltää lajin vaatimusten perinpohjainen
selvittäminen ja siirtopaikan huolellinen valinta.
Siirrot on tehtävä aina yhteistyössä luonnonsuojelu
viranomaisten kanssa, suunnitellusti ja valvotusti.
Niistä tulisi tehdä myös kirjalliset raportit luonnon-
tieteellisiin museoihin. Muuten voidaan aiheuttaa
luonnontutkimuksellemme vakavaa haittaa.

Kasvatus ja palautusistutukset

Häviämisen partaalla olevaa lajia voidaan yrittää
saada lisääntymään olosuhteissa, joissa uhkatekijät
on poistettu. Kasvattaminen eläintarhoissa ja puu
tarhoissa sopii lähinnä selkärankaisille eläimille ja
putkilokasveille, kaikkiaan varsin pienelle osalle
uhanalaisia lajeja. Tarhausvaiheen jälkeen lajit pa
lautetaan sopiviin luonnonympäristöihin. Menetel
män käyttöä rajoittavat mm. huomattavat kustan
nukset.

Varsin monia eläinlajeja voidaan pitää eläintarhois
sa, joissa ne eivät kuitenkaan läheskään aina pysty
lisääntymään. Lukuisat uhanalaisilla eläimillä teh
dyt yritykset ovat epäonnistuneet. Joissakin tapauk
sissa on kuitenkin saavutettu hyviäkin tuloksia.

Muuttohaukkoja on jo pitkään kasvatettu Ruotsissa
pohjoismaisena yhteistyönä. Ensimmäiset tarhoissa
syntyneet muuttohaukat on jo päästetty luontoon.
Tarhaus on katsottu välttämättömäksi myös Suo
mesta häviämässä olevan kiljuhanhen kannan vah
vistamiseksi, ja kiljuhanhien kasvatus on paraikaa
alkamassa. Viiriäisen kuten monien muidenkin uhan
alaisten lintujen kasvattaminen vankeudessa olisi
melko yksinkertaista. Koska esimerkiksi viiriäisen

uhanalaisuuden syyt tunnetaan kuitenkan puutteelli
sesti, ei sen tarhaukseen ole vielä aihetta ryhtyä.

Monia taloudellisesti merkittäviä kalalajeja kasvate
taan kalanviljelylaitoksissa. Esimerkiksi Itämeren
lohi- ja taimenkannat ovat pääosin viljelytoimien ja
istutusten varassa. Eräissä tapauksissa istutukset
ovat kuitenkin aiheuttaneet alkuperäisten kalakan
tojen sekoittumista.

Selkärangattomia eläimiä on kasvatettu varsin vä
hän suojelutarkoituksessa. Esimerkiksi monien per
hosten lisääminen on verrattain helppoa, mutta
menetelmän tehokkuudesta on vähän kokemuksia.
Isoapolloa on tällä tavoin yritetty palauttaa eräälle
paikalle Etelä-Suomeen, mutta hankkeen tulos ei ole
vielä selvillä.

Meiltä jo hävinneiden putkilokasvien, mesikämme
kän ja siperianlillukan yksilöitä ehdittiin siirtää
puutarhaan ennen niiden kasvupaikkojen tuhoutu
mista. Suunnitelmallisia toimia niiden tai muiden
häviämisvaarassa olevien lajien kasvattamiseksi ei
ole kuitenkaan tehty. Kasvien lisääminen tai jopa
yksilöiden monistaminen on monilla putkilokasveil
la melko yksinkertaista. Periaatteessa menetelmää
voitaisiin käyttää laajemminkin. Se on kuitenkin
suositeltavaa vain hätätapauksissa, lähinnä varokei
nona muiden suojelutoimien, kuten siirtoistutusten
lisänä. Kasvatuksen kannalta ongelmallisia ovat
mm. kämmekät sekä pääosa itiökasveista ja sienistä.

Kasvatusta eläintarhoissa ja puutarhoissa voidaan
harkita niissä tapauksissa, joissa lajin katsotaan
vielä selviytyvän luonnossamme. Jos lisääminen on
nistuu, siirretään yksilöitä takaisin luontoon sopivil
le alueille. Menetelmän käyttöä rajoittaa tarvittavan
tiedon puute. Vain harvoja lajeja on meillä tutkittu
tässä suhteessa riittävästi. Ulkomaiset tutkimus-
tulokset taas ovat harvoin sovellettavissa suoraan
Suomen oloihin.

Uhanalaisten lajien muutoinkin heikentyneen perin
töaineksen kaventuminen kasvatusoloissa on myös
suuri ongelma. Lajit sopeutuvat uuteen tilanteeseen,
jossa valintapaineet ovat erilaiset. Tarhaoloissa esi
merkiksi eläinten käyttäytyminen muuttuu ja vain
sopeutuvat yksilöt lisääntyvät. Myös perinnöllinen
aines ja sopeutuvuus luonnonoloihin voivat heiketä
niin, että selviytyminen luonnossa ei palautusistu
tuksen jälkeen ole enää mahdollista. Kasvatusvai
heen tulisikin olla mahdollisimman lyhyt. Siihen
tulisi kuitenkin tarvittaessa ryhtyä ennen kuin laji
on meiltä kokonaan hävinnyt.

Poikkeustapauksissa voidaan lajien palautusistutuk
sia harkita myös silloin, kun laji on hävinnyt joko
koko maasta tai laajalta alueelta. Alueelta jo hävin
neen lajin palautusoperaatioita tulee edeltää erityi
sen huolelliset valmistelut. Tämä on mielekästä
vain, jos laji on taloudellisesti tai muuten erityisen
merkittävä. Kotimaiset esimerkit tällaisista palau
tuksista ovat metsäpeura ja euroopanmajava.

Metsäpeura esiintyi meillä aienunin lähes koko
maassa, mutta hävisi tämän vuosisadan alkuun
mennessä kokonaan. Se alkoi kuitenkin levittäytyä
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meille uudelleen Neuvostoliitosta. Kuhmoon muo
dostuneesta metsäpeurakannasta siirrettiin 1979-
1980 11 eläintä Suomenselälle, nykyiseen Salamajär
ven kansallispuistoon, joka oli pitkään peuran luon
taista aluetta. Metsäpeurat totutettiin muutaman
vuoden aikana uusiin asuinalueisiinsa laajassa, mah
dollisimman paljon luonnonoloja vastaavassa tar
hassa. Tarhassa peurat lisääntyivät ja niitä päästet
tiin luontoon, jossa ensimmäiset vasat syntyivät
1982. Sittemmin kaikki peurat on jo vapautettu.

Majava oli jo koko maasta hävinnyt, kun sen
palautukset aloitettiin. Palautuksia edeltäneet selvi
tykset olivat puutteellisia ja yksilöitä tuotiin sekä
Euroopasta että Pohjois-Amerikasta. Amerikkalais
ten eläinten todettiin myöhemmin olevan eri lajia,
kanadanmajavia, jotka kykenevät syrjäyttämään eu
roopanmajavat yhteisillä esiintymisalueillaan.

Palautukseen käytettävän kannan tulisi vastata
mahdollisimman hyvin alueella aiemmin esiintynyt
tä. Meikäläisistä lajeista etenkin monet kalat, kasvit
ja selkärangattomat eläimet ovat monin tavoin elin
paikkoihinsa sopeutuneita ja muihin levinneisyysa
lueensa kantoihin verrattuna erilaistuneita. Esimer
kiksi kalojen istutuksissa tulee ottaa huomioon kul
lekin kannalle ominainen vaellus- ja kutualuekäyt
täytyminen sekä muu erilaistuneisuus.

Palautusistutuksiin käytettävät lajin yksilöt pitäisi
tuoda mahdollisimman läheltä ja erilaisten kantojen
sekoittamista tulee välttää. Palautettavan kannan
tulisi myös olla perimältään riittävän monipuolinen,
jotta laji selviäisi luonnossa. Yleensä lajien perinnöl
listä taustaa ei tunneta riittävän hyvin ja palautusis
tutuksista tulisi pidättäytyä kunnes asia on tutkittu.

Kasvien ja eläinten tuomiseen ulkomailta liittyy
monia ongelmia ja vaaroja, ennen kaikkea eläin- ja
kasvitautien leviämisuhka. Tuonti onkin lainsäädän
tömme mukaan aina luvanvaraista.

Geenipankit

Viljelykasvien ja kotieläinten häviämässä olevia
kantoja pyritään meilläkin säilyttämään geenipank
kien avulla. Luonnonvaraisillä eläimillä menetelmää
on meillä sovellettu vain taloudellisesti merkittäviin
kaloihin, järviloheen ja Kuolimon nieriään, joiden
maitia on lyhyeksi aikaa pakastettu.

Maassamme valmistellaan luonnonvaraisten tai
luonnonympäristöön vakiintuneiden lääke- ja vilje
lykasvien kantojen selvittämistä. Lähivuosina on
tarkoitus ryhtyä myös siemenaineksen keräämiseen
ja säilyttämiseen geenipankissa. Hanke on osa poh
joismaista viljelykasvien geenipankkitoimintaa.

Geenipankkisäilytyksen ongelmat ovat osittain sa
mat kuin tarhauksenkin: lajien perintöaines heikke
nee. Geenipankkiin talletettuja lajeja joudutaan vä
lillä kasvattamaan normaalisti niiden elinkyvyn säi
lyttämiseksi.

Koska uhanalaisten lajien suojelun tavoitteena on
lajien säilyttäminen luonnonvaraisena, ei taltioimi
nen pitkäksi aikaa geenipankkeihin yleensä ole tar
koituksenmukaista. Siihen on turvauduttava vain
kun lajille soveliasta elinympäristöä ei ole siirtoa
varten heti saatavissa ja lajin säilyttäminen ei muu
toin ole mahdollista.

Useiden lajien, etenkin eläinten säilyttäminen geeni
pankeissa on teknisesti mahdotonta tai hyvin vai
keata. Uhanalaisten lajien suojelukeinona geeni
pankkitoiminta on toistaiseksi lähinnä teoreettinen
mahdollisuus, jonka kehittäminen vaatii runsaasti
tutkimusta. Se on kannatettavaa etupäässä kansain
välisesti merkittävien, kotoperäisten tai muuten tak
sonomisesti huomionarvoisten tai taloudellisesti
merkittävien lajien säilyttämiseksi.
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8 Uhanalaisten lajien seuranta

8.1 Seurannan käsite ja perusteet
Eläin- ja kasvilajien seurannalla tarkoitetaan niiden
runsauden, levinneisyyden ja usein myös lisääntymi
sen rekisteröintiä tietyin aikavälein. Lajien seuran
taan liittyy lisäksi yleensä niiden elinympäristössä
tapahtuvien muutosten seuranta sekä toimenpide-
ehdotukset huolestuttavien muutosten korjaamisek
si.

Seurantaa ja sen tuloksia tarvitaan lajien uhanalai
suuden ja suojelutarpeen arvioinnissa sekä suojelu-
toimien ja uhanalaisia lajeja koskevan tutkimuksen
suunnittelussa. Tehokas suojelu edellyttää seuran
taa.

Eläin- ja kasvilajien elinolot muuttuvat jatkuvasti,
minkä vuoksi lajien uhanalaisuuden tarkistaminen
aika ajoin on välttämätöntä. Tarkistusten tekeminen
edellyttää tarkkoja tietoja populaatioissa lyhyellä ja
pitkällä aikavälillä tapahtuneista muutoksista.
Uhanalaisuuden arvioinnissa on pystyttävä erotta
maan ihmisen vaikutukset ja lajien luonnolliset kan
nanvaihtelut toisistaan.

Seurannalla on tärkeä merkitys myös toteutettujen
suojelu- ja hoitotoiminen vaikutuksia arvioitaessa.
Seurannan osoittaessa suojelutoimet riittämättömik
si toimia on tehostettava. Seuranta on tarpeen myös
suoj eluun osoitettavien varojen järkevän käytön
kannalta.

Tutkimukseen liitettynä seuranta tuottaa lajien bio
logiasta tietoja, joiden avulla suojelu on mahdollista
saada entistä varmemmalle pohjalle. Seurantatulos
ten perusteella voidaan myös kehittää uusia suojelu-
ja hoitokeinoja.

8.2 Lajiston yleinen seuranta
Uhanalaisten lajien seurannan käynnistämisen lisäk
si toimikunta pitää tärkeänä, että maahamme luo
daan osaksi ympäristön tilan seurantaa yleinen,
lajistoltaan kattava seurantajärjestelmä. Tällaisesta
on monia toimivia esimerkkejä ulkomailta. Lajistol
taan riittävän edustavan seurannan avulla luonnossa
tapahtuvat muutokset kyetään havaitsemaan nopeas
ti. Tällainen seuranta tuottaisi ympäristön tilasta
runsaasti myös sellaista tietoa, joka on tarpeen
uhanalaisten lajien vähenemiseen vaikuttavia syitä
ja uhkatekijöitä tutkittaessa sekä suojelutoimia
suunniteltaessa. Eliölajiston yleisessä seurannassa
saadut kokemukset olisivat hyödyksi myös uhan
alaisten lajien seurantamenetelmiä kehitettäessä.

Eliölajiston yleinen seuranta on ensi vaiheessa jär
jestettävissä helpoimmin keskittymällä seurannassa
lajiryhmiin, joiden esiintyminen, ekologia ja luon
taiset kannanvaihtelut tunnetaan suhteellisen hyvin

ja joiden seurannassa voidaan käyttää apuna run
saasti harrastajia. Tällaisia ryhmiä ovat lähinnä
linnut, perhoset ja putkilokasvit. Harrastajien avul
la ja yhteistyössä alan harrastajajärjestöjen kanssa
näiden ryhmien seuranta on mahdollista kohtuulli
sin kustannuksin.

Lajistoltaan edustavan seurannan vaihtoehdoksi
ympäristön tilan seurannassa on usein esitetty suh
teellisen harvojen, ns. ilmentäjä- (indikaattori) la
jien seurantaa. Ilmentäjälajien tiedetään tai arvel
laan reagoivan herkästi johonkin ihmisen aiheutta
maan ympäristömuutokseen, jolloin muutokset elin
ympäristössämme näkyisivät nopeasti näiden lajien
yksilömäärien muutoksina.

Lajiston seurannan rajoittaminen joukkoon ilmen
täjälajeja ei kuitenkaan ole perusteltua. Riittävän
monipuolisen ja kattavan seurannan luominen tällä
periaatteella on vaikeaa. Ilmentäj älajien valinta on
ongelmallista, eikä aina ole varmaa, että tällaiset
lajit todella ilmentävät sitä mitä oletetaan. Valituis
sa lajeissa saattaa myös tapahtua sopeutumista uu
siin ympäristöoloihin ja niissä vallitseviin valintate
kijöihin.

Ilmentäjälajit eivät yksinään riitä lajiston seuran
taan, mutta niillä on tärkeä merkitys laajemman
seurannan osana. Niitä tarvitaan esim, ilman laadun
(jäkälät, sammalet) ja vesistöjen tilan (pohjaeläimet
ym.) seurantaan.

8.3 Uhanalaisten lajien seuranta-
menetelmät
Seurantamenetelmät sekä seurannan tarkkuus ja
taajuus (aikaväli) on valittava lajikohtaisesti lajin
uhanalaisuuden, ekologian, vähenemisen syiden ja
uhkatekijöiden perusteella. Menetelmiä vertailtaessa
on kiinnitettävä huomiota myös niiden työläyteen ja
toteutettavuuteen. Yleensä menetelmät kannattaa
valita siten, että seurannassa voidaan käyttää apuna
luonnonharrastajia. Monilla aloilla luonnonharras
tajien taso on meillä hyvin korkea, joten harrastajia
voidaan käyttää tieteellisesti pätevän aineiston ko
koamiseen.

Seuranta ei saa kaventaa lajin elinmahdollisuuksia,
ja esim. häirintä on rajoitettava niin vähiin kuin
mahdollista. Seurantamenetelmiä ja niiden vaiku
tuksia arvioitaessa on käytettävä hyväksi muissa
maissa saatuja kokemuksia. Suomessa menetelmien
kehittämiseen liittyvä perustutkimus soveltuisi erityi
sen hyvin yliopistojen tehtäväksi. On syytä koros
taa, että läheskään kaikille uhanalaisille lajeille ei
tunneta käyttökelpoista seurantamenetelmää.
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Hyvin paikallisilla lajeilla kuten monilla selkäran
gattomilla eläimillä ja kaikilla kasveilla seuranta on
lähinnä populaatiokoon rekisteröintiä tunnetuilla
esiintymispaikoilla tietyin aikavälein. Monilla lajeil
la, etenkin selkärankaisilla eläimillä, seurannan olisi
kuitenkin sisällettävä yksilömäärien lisäksi populaa
tiodynamiikkaan vaikuttavat tekijät (jälkeläistuotto,
kuolevuus, migraatio). Tämä on erityisen tärkeää
pitkäikäisillä lajeilla, joilla jälkeläistuoton heikkene
minen alkaa näkyä lisääntyvän kannan vähenemise
nä vasta vuosien kuluttua.

Seurannan tarkoituksenmukainen taajuus vaihtelee
suuresti lajista toiseen. Usein riittää, että esiintymis
paikat tarkastetaan vaikkapa kolmen tai viiden vuo
den välein. Jos esiintymispaikan luonne kuitenkin
muuttuu nopeasti, esim. sukkession vaikutuksesta,
tai jos ympäristöä muuttavien hankkeiden tiedetään
uhkaavan esiintymää, taajempi seuranta on tarpeen.
Mikäli seurannan kohteena on myös jälkeläistuotto,
seurannan on yleensä oltava vuosittaista. Vuosittai
nen seuranta on lisäksi tarpeen lajeilla, joiden luon
taiset kannanvaihtelut ovat suuria (esim. monet
selkärangattomat eläimet ja yksivuotiset putkilokas
vit) tai jotka ovat havaittavissa vain niille edullisina
vuosina (sienet ja kämmekät).

8.4 Seurantatietojen keruu ja
hyväksikäyttö
Uhanalaisten lajien tehokas seuranta ei ole mahdol
lista ilman niitä koskevaa atk-rekisteriä, jollaisen
suunnittelu aloitettiin ympäristöministeriössä jo toi
mikunnan työn aikana. Uhanalaisten lajien rekiste
riin on tarkoitus koota seurannassa kertyvien maas
tohavaintojen lisäksi lajeja koskevat arkistotiedot
(julkaistut tiedot, näytteet, kokoelmat yms, ks. kuva
4). Tällaisen rekisterin luominen on välttämätöntä
monestakin syystä, joista tärkein on tiedon runsaus.
Pelkästään uhanalaisten kasvien ja selkärangatto
mien eläinten nykyisiä ja vanhoja esiintymispaikko
ja tunnetaan useita tuhansia. Tietoa kertyy jatku
vasti lisää, ja tehokkaan seurannan käynnistyttyä
sen määrä moninkertaistuu. Rekisterin perustamista
puoltaa myös tietolähteiden hajanaisuus ja kirja
vuus. Nykyisellään suojelussa tarvittavan tiedon ko
koaminen on hyvin työlästä.

Yksi tärkeimpiä vaiheita tietojen kokoamisessa on
niiden muokkaus ja oikeellisuuden tarkistus, mikä
vaatii usein kyseisten eliöryhmien asiantuntijoiden
apua. Ympäristöministeriön ulkopuolista asiantun
tija-apua tarvitaan lisäksi uhanalaisia lajeja koske
vien tietojen analysoinnissa, vähenemisen syiden
arvioinnissa sekä suoj elutoimien suunnittelussa.

Uhanalaisten eläin- ja kasvilajien rekisteri palvelee
ympäristöhallintoa monin tavoin, esim. nopeutta

malla uhanalaisia lajeja koskevaa päätöksentekoa,
jolloin niiden tarpeet voidaan ottaa aiempaa parem
min huomioon ympäristöä muuttavia hankkeita
suunniteltaessa ja niistä päätettäessä. Atk-pohjaisen
tietojärjestelmän käyttö on myös edellytys seuranta-
tietojen tehokkaalle käsittelylle.

Ympäristöhallinnon tarpeita ajatellen rekisterin on
sisällettävä soveltuvin osin uhanalaisiin lajeihin ja
niiden esiintymispaikkoihin liittyvää hallinnollista
tietoa. Rekisteri on luotava siten, että ympäristömi
nisteriöön perustettavien hallinnollista tietoa sisältä-
ylen rekisterien (esim. luonnonsuojelualuerekisterin)
hyväksikäyttö on uhanalaisten lajien suojelutoimia
suunniteltaessa vaivatonta. Rekisteriin on liitettävä
tarpeen mukaan tietoja muista ympäristöön liittyvis
tä tietojärjestelmistä kuten metsä- sekä vesivaroja ja
niiden laatua kuvaavista rekistereistä. Tällaisia taus
tatietoja voidaan käyttää hyväksi vähenemisen syitä
ja uhkatekijöitä arvioitaessa. Tulevaisuudessa uhan
alaisten lajien rekisteri voitaisiin mahdollisesti liittää
suunnitteilla olevaan yleiseen eläin- ja kasvilajien
keskusrekisteriin, jonka kehittämisestä perusteilla
oleva keskusmuseo tulee vastaamaan.

Seurannan työläyden ja määrärahojen odotettavissa
olevan niukkuuden vuoksi uhanalaisten lajien seu
rannassa on pyrittävä käyttämään apuna vapaaeh
toista työpanosta, minkä vuoksi luonnonharrastajil
la sekä luonnonsuojelu- ja harrastajajärjestöillä tu
lee olemaan viranomaisten ja museoiden ohella mer
kittävä asema seurantatietojen tuottajina. Suomessa
toteutetuista ja käynnissä olevista eliölajien seuran
tatutkimuksista ja inventoinneista useimmat on teh
ty pääosin harrastajavoimin. Harrastajia voidaan
hyödyntää suuremmassa määrin kuitenkin vain sel
laisten eliöryhmien seurannassa, joiden harrastajia
on paljon.

Tärkein seurantatietojen ja rekisterin käyttäjäryhmä
olisi viranomaiset: ympäristöministeriö, perustettava
vesi- ja ympäristöhallitus, lääninhallitukset, kunnat
ja kuntainliitot, rakennus- ja kaavoitusviranomaiset
kuten seutukaavaliitot, maa- ja metsätalousministe
riö, metsähallitus, metsäntutkimuslaitos, riista- ja
kalaviranomaiset ja maatilahallitus. Viranomaisten
ohella myös luonnontieteelliset museot ja yksityis
metsätalouden organisaatiot olisivat tärkeitä rekiste
rin käyttäjiä.

Kaikilla rekisterin käyttäjillä voisi olla niiden sitä
halutessa mahdollisuus suoraan yhteyteen perustet
tavaan rekisteriin. Erikseen on kuitenkin tarkoin
harkittava, mitä rekisterin tietoja ulkopuolisten
käyttöön voidaan antaa ja millä tarkkuudella. Riit
tävin suojaustoimin on varmistettava, että ulkopuo
liset eivät saa käyttöönsä tietoja, jotka voisivat
vaarantaa uhanalaisten lajien asemaa. Tarkemmat
tiedot esim. esiintymien sijainnista olisivat käytettä
vissä yksinomaan rekisteristä vastaavan viranomai
sen suostumuksella.
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Kuva 4. Uhanalaisten lajien seurantatietojen keruun ja hyväksikäytön vaiheet.

REKISTERIN KOKOAMINEN

O maastohavainnot ja arkistotiedot

O tiedon välitys ja vastaanotto

O tiedon muokkaus ja oikeellisuuden tarkistus

O tiedon tallentaminen

O muiden ympäristöön liittyvien tietojärjestel
mien hyväksikäyttö

UHANALAISTEN

TIETOJEN TULKINTA

O tietojen analysointi

O vähenemisen syiden ja uhkatekijöiden arviointi

TOIMENPITEET

O täydentävien maastoinventointien sekä vähene
misen syitä ja uhkatekijöitä ehkäisevien toi
mien suunnittelu

O toimenpiteiden toteutus ja ohjaus

O toimenpiteiden vaikutusten arviointi

tiedotus
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9 Toimenpide-ehdotukset

Tässä luvussa esitellään ensin (9.1 .-9.6.) uhanalais
ten lajien tutkimukseen, suojeluun, seurantaan sekä
valistukseen, tiedotukseen ja koulutukseen liittyvät
toimikunnan toimenpide-ehdotukset. Ehdotuksista
osa on yleisiä, osa konkreettisia. Luvun lopussa
(9.7.) käsitellään tutkimuksen, suojelun ja seuran
nan järjestämistä ja eri tahojen vastuualueita. Toi
menpide-ehdotusten taloudellisia vaikutuksia käsi
tellään luvussa 10.

9.1 Tutkimuksen lisääminen
Uhanalaisten eläin- ja kasvilajien suojelun edellytyk
senä on niiden riittävän hyvä tuntemus. Tietomme
Suomen eliölajeista ovat suojelun tarpeita ajatellen
vielä nykyisin usein varsin puutteellisia. Lisäksi
tiedon määrä vaihtelee eliöryhmien välillä huomat
tavasti.

Taksonomia ja lajisto

Ensimmäinen edellytys uhanalaisuuden arvioinnille
on, että tiedämme mitä lajeja Suomessa esiintyy.
Huonoimmin tunnetuista eläinryhmistä (esim. suk
kulamadot, planktoneläimet, niveljalkaisista mm.
punkit, loispistiäiset ja kaksisiipiset) ja kasviryhmis
tä (maksasammalet, levät ja mikrosienet) nämäkin
tiedot ovat huomattavan puutteellisia, ja näistä
ryhmistä löytyy jatkuvasti tieteelle uusia lajeja.

Tietojen puutteen vuoksi toimikunta joutui koko
naan luopumaan useiden eläin- ja kasviryhmien
uhanalaisuustarkastelusta. Uhanalaisiksi katsotut la
jit ovat useinkin esimerkkejä ryhmänsä harvoista
paremmin tutkituista lajeista. Usein nämä ovat li
säksi silmiinpistäviä tai ekologisesti merkittäviä laje
ja. Huonosti tunnetuissa eliöryhmissä lajien uhan
alaisuuden arviointi ja suojelu vaatii näiden ryhmien
taksonomian ja Suomessa esiintyvän lajiston selvit
tämistä. Toimikunta ehdottaa, että

( 1] Suomessa huonosti tunnettujen eläin- ja kasvi-
ryhmien taksonomian ja suomalaisen lajiston
tutkimusta lisätään.

Esiintyminen

Uhanalaisuuden luotettava arviointi ei ole mahdol
lista ilman riittäviä tietoja lajin runsaudesta, yleisyy
destä ja levinneisyydestä. Monien eläin- ja kasvila
jien esiintyminen Suomessa tunnetaan kuitenkin
huonosti. Monista lajeista on tiedossa vain yksittäi
siä löytöjä, joista osa hyvinkin vanhoja. Ennen
mahdollisiin suojelutoimiin ryhtymistä olisi pyrittä
vä selvittämään kuvaako löytöjen vähäisyys lajin
todellista niukkuutta vaiko vain tiedon puutetta.
Toimikunta ehdottaa, että

(2] uhanalaisten eläin- ja kasvilajien esiintymistie
toja täydennetään.

Usein uhanalaisuuden arvioinnin vaikeutena ei niin
kään ole lajia koskevien tietojen niukkuus vaan
niiden hajanaisuus. Näyte- ja havaintomäärien no
peasti kasvaessa tarvittavan tiedon löytäminen on
yhä vaikeampaa.

Suurin osa eläin- ja kasvilajien esiintymistiedoista
on maamme luonnontieteellisissä museoissa, joiden
kokoelmissa on tällä hetkellä kaikkiaan hieman yli
20 miljoonaa näytettä, havaintoa tai luontoa koske
vaa tietoa. Havaintoaineistoa, josta ei ole tallennet
tua näytettä, kertyy erilaisista kartoitus- ja laskenta
ohjelmista. Nykyisellä kartunnalla museoiden näyte-
määrä kaksinkertaistuu noin 20 vuodessa, havainto
jen määrä tätäkin nopeammin. Luonnontieteellisten
museoiden lisäksi tietoja on runsaasti niiden ulko
puolisissa kokoelmissa ja arkistoissa sekä alan kir
j allisuudessa.

Eläin- ja kasvilajien uhanalaisuuden arviointi ja
suojelu vaatii maamme eliölajistoa koskevan tiedon
hyväksikäytön tehostamista. Tämä puolestaan edel
lyttää esiintymistietojen keskitettyä kokoamista ja
niiden käsittelyä atk:n avulla. Suurin osa luonnon-
tieteellisten museoiden näytteistä ja havainnoista on
tällä hetkellä atk-rekisterien ulkopuolella. Rekiste
rien puuttuessa on vaikea mm. tietää mihin eliöryh
mun tai alueisiin täydentävät selvitykset olisi kohdis
tettava. Kerran asianmukaisesti koottu rekisteri
säästää myöhemmin varoja ja työpanosta. Toimi
kunta ehdottaa, että

(3] maahamme perustettavaksi suunnitellun eläin-
ja kasvilajien keskusrekisterin kehittäminen
aloitetaan.

Uhanalaiset ympäristötyypit

Maassamme on lukuisia lajistoltaan omaleimaisia
harvinaistuvia ympäristötyyppejä, esim. ikimetsät,
lehdot, letot, virtaavat vedet, lähteiköt, kalkki- ym.
kalliot sekä perinteisen maaseutukulttuurin alueet.
Tällaisten alueiden pinta-ala Suomessa on pieni,
mutta niissä elää runsaasti uhanalaisia eläin- ja
kasvilajeja.

Mainittujen ympäristötyyppien eläin- ja kasvilajisto,
niissä tapahtuneet muutokset sekä lajiston herkkyys
häiriötekijöille tunnetaan huonosti. Tällaisten aluei
den lajiston tutkimus tuottaisi runsaasti tietoa myös
uhanalaisista lajeista, varsinkin huonosti tunnetuissa
eliöryhmissä. Uhanalaisuuden arviointi on näissä
ryhmissä perustunut yleensä elinympäristöjen otak
suttuun kehitykseen maassamme. Tutkimuksen li
sääminen täsmentäisi merkittävästi tietojamme mo
nien lajien uhanalaisuudesta. Toimikunta ehdottaa,
että
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(4) uhanalaisten ympäristötyyppien eläin- ja kasvi
lajiston tutkimusta lisätään.

Lajien biologia

Tietoja lajien biologiasta tarvitaan mm. uhkatekijöi
den arvioinnissa ja suojelun suunnittelussa. Tärkein
tä on selvittää lajien elinmahdollisuuksiin eniten
vaikuttavat, kriittiset piirteet. Nämä voivat liittyä
lajin elinpaikkavaatimuksiin, lisääntymisbiologiaan
tai lajin suhteisiin muihin lajeihin. Tieto on hankit
tava ainakin pääosin Suomesta, koska lajien biolo
giset ominaisuudet ja lajeihin kohdistuvat uhkateki
jät vaihtelevat maantieteellisesti.

Tarvittava tieto on usein hyvin yksityiskohtaista.
Useiden esiintymiseltään ja biologialtaan hyvinkin
tunnettujen uhanalaisten lajien taantumisen syitä ei
tunneta. Tällaisten lajien suojelemiseksi on ensin
pyrittävä selvittämään tarkoin lajien biologia ja sitä
kautta vähenemisen syyt. Toimikunta ehdottaa, että

(5) uhanalaisten lajien biologiaa selvitetään suoje
lutarpeen edellyttämässä laajuudessa ja kiireel
lisyysjärjestyksessä.

Suojelumenetelmät

Suojelumenetelmien tutkimus selvittää etenkin eri
laisten menetelmien tehokkuutta sekä suojelutulos
ten suhdetta kustannuksiin. Useiden uhanalaisten
eläin- ja kasvilajien suojelemiseksi ei toistaiseksi
tunneta käyttökelpoisia menetelmiä. Monet suojelu-
toimet ovat työläitä ja vaativat huomattavia kustan
nuksia. Suojelumenetelmien riittävä tutkimus takaa
parhaiten sen, että suojeluun osoitettavat varat käy
tetään tehokkaasti. Suojelumenetelmien tutkimus
voidaan usein yhdistää lajien biologian tutkimuk
seen.

Monista suojelumenetelmistä ei Suomesta ole lain
kaan kokemuksia. Toimikunnan mietinnön liiteosis
sa ehdottamat lajikohtaiset suojelutoimet perustuvat
usein lajien biologiasta tehtyihin päätelmiin.

Aluerauhoituksen merkitys lajien suojelussa on sel
vitettävä, koska esiintymispaikan rauhoitus ei vält
tämättä takaa lajin säilymistä. Myös ympäristön
hoitotoimien tutkimus on samasta syystä kiireellinen
tehtävä. Suojelualueiden hoidon on perustuttava
riittäviin tutkimustuloksiin. Toisaalta tutkimuksen
on selvitettävä myös miten lajin säilyminen voidaan
turvata talouskäytössä olevilla alueilla; kaikkia
uhanalaisten lajien esiintymiä ei voida eikä ole
tarkoituksenmukaistakaan rauhoittaa.

Suojelumenetelmien tutkimus on tärkeää myös, jos
lajin suojelussa ei voida saavuttaa riittäviä tuloksia
pelkin aluerauhoituksin ja ympäristön hoitotoimin.
Tällöin tarvittavat lajikohtaiset elvytystoimet (ääri
tapauksissa tarhaus tai siirtoistutus) edellyttävät tut
kimusta jo niiden aiheuttamien suurten kustannus
ten vuoksi. Toimikunta ehdottaa, että

(6) uhanalaisten lajien suojelumenetelmien ja hoi
totoimien tutkimusta ja kokeilutoimintaa lisä
tään.

9.2 Lajikohtaiset suojelusuunni
telmat
Uhanalaisten lajien suojelukeinoja on esitelty ylei
sesti luvussa 7. ja lajeittain liiteosien lajikuvauksis
sa. Toimikunnan ehdottamat lajikohtaiset suojelu-
toimet ovat kuitenkin melko yleisluontoisia. Uhan
alaisten lajien suojelun järjestäminen edellyttää vielä
runsaasti lisäselvityksiä ja yksityiskohtaista suunnit
telua, alkaen uhatuimmista lajeista. Toimikunnan
mielestä erittäin uhanalaisten lajien suojelusuunni
telmat pitäisi saada valmiiksi uhanalaisten lajien
luettelon tarkistamisen yhteydessä eli vuoden 1990
loppuun mennessä. Toimikunta ehdottaa, että

( 7) erittäin uhanalaisille ja vaarantuneille lajeille
laaditaan asianmukaisesti vahvistettavat suoje
lusuunnitelmat.

Suojelusuuunnitelmien olisi soveltuvin osin sisället
tävä ehdotukset lajin esiintymispaikkojen suojelusta
(rauhoitustarve ja rajaukset) ja hoidosta (tarve ja
menetelmät), tarvittavista lajikohtaisista elvytystoi
mista, seurannasta sekä ehdotettavien toimien to
teuttamistavasta, aikataulusta ja rahoituksesta.
Suunnitelmista on ennen niiden vahvistamista pyy
dettävä lausunnot maanomistajilta ja muilta tarpeel
lisiksi katsotuilta tahoilta.

Tarkkojen suojelusuunnitelmien laatiminen vie ai
kaa. Uhanalaisimmat lajit ovat kuitenkin vaarassa
hävitä hyvin pian, ellei suojelutoimiin ryhdytä. Tä
män vuoksi toimikunta ehdottaa, että

(8) uhanalaisimpien lajien suojelu aloitetaan vitpy
mättä ja suojelumenetelmiä tarkistetaan kerty
vän kokemuksen myötä.

Luonnonsuojelu-, metsästäjä- ym. järjestöt sekä
monet yksityiset henkilöt ovat omatoimisesti ryhty
neet useiden uhanalaisten lajien suojeluun. Tällöin
on yleensä tarkoituksenmukaista jatkaa ja kehittää
suojelua tältä pohjalta. Toimikunta ehdottaa, että

(9) vapaaehtoisin voimin aloitettuja toimia uhan
alaisten lajien suojelemiseksi tehostetaan ja tu
etaan valtion varoin.

Jos uhanalaisen lajin esiintymää uhkaa välitön tu
houtuminen, voi olla välttämätöntä siirtää yksilöitä
alkuperäistä paikkaa mahdollisimman paljon muis
tuttavaan ja mahdollisimman lähellä sijaitsevaan
turvattuun paikkaan. Siirtojen on kuitenkin oltava
huolellisesti valmisteltuja ja uhanalaisten lajien suo
jelusta vastaavien viranomaisten hyväksymiä.

Kannan vähäisyyden vuoksi joudutaan joskus tur
vautumaan kasvatukseen esim. eläintarhoissa tai
kasvitieteellisissä puutarhoissa. Kasvatukseen sovel
tuvia paikkoja on Suomessa jo riittävästi, mutta
niiden valmiuksia uhanalaisten lajien suojelemiseen
olisi lisättävä. Tarhaus ja lisäysviljely vaativat aina
ensin perusteellisia selvityksiä. Tarhoissa kasvatetut
yksilöt olisi siirrettävä mahdollisimman pian sopi
viin paikkoihin takaisin luontoon.

Eräiden häviämisvaarassa olevien lajien säilyttämi
seen voivat soveltua myös geenipankit, joiden käy-
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tön kehittäminen vaatii kuitenkin vielä tutkimuksia
sekä yhteistyötä viljelykasvi- ja kotieläinkantojen
säilyttämisestä vastaavien viranomaisten ja laitosten
kanssa.

Toimikunta ehdottaa, että

(10) uhanalaisia lajeja, joiden esiintymispaikat ovat
tuhoutumassa, siirretään valvotusti sopiviin uu
siin paikkoihin tai tarvittaessa tarhoissa kasva
tettaviksi, ja että geeniankkien mahdollisuu
det uhanalaisten kasvi-ja eläinlajien säilyttämi
sessä selvitetään.

9.3 Lainsäädännön kehittäminen

Luonnonsuojelulaki

Voimassa oleva luonnonsuojelulaki on pääosin vuo
delta 1923. Siihen on myöhemmin tehty useita
pienehköjä osittaisuudistuksia. Kokonaisuutena laki
on pahoin vanhentunut ja puutteellinen, eikä kestä
kansainvälistä vertailua. Siitä puuttuvat mm. uhan-
alaisia lajeja ja niiden suojelukeinoja koskevat sään
nökset. Eduskunta on edellyttänyt luonnonsuojelu
lain muutoksista antamissaan vastauksissa luonnon
suojelulain kiireellistä kokonaisuudistusta. Toimi
kunta pitää jo vuonna 1960 aloitettua luonnonsuoje
lulain uudistamista kiireellisenä ja välttämättömänä
ja ehdottaa, että

(11) luonnonsuojelulain kokonaisuudistuksen vai
mistelu saatetaan vitymättä päätökseen.

Uhanalaiset lajit muodostavat luonnonsuojelulain
uudistuksen kannalta merkittävän, erityistä asian
tuntemusta vaativan ongelmakokonaisuuden. Uha
nalaisten lajien suojelun huomioonottaminen lakia
valmisteltaessa edellyttää tällaista luonnontieteellistä
asiantuntemusta. Toimikunta ehdottaa, että

(12) luonnonsuojelulain kokonaisuudistusta valmis
teltaessa käytetään riittävää uhanalaisten lajien
suojelun asiantuntemusta.

Luonnonsuojelulain kokonaisuudistuksen valmistelu
on laaja ja ongelmallinen tehtävä, jonka loppuun-
saattaminen vie todennäköisesti vielä aikaa. Toisaal
ta uhanalaisten lajien suojelu vaatii eräitä erittäin
kiireellisiä toimia. Toimikunta ehdottaa, että

(13) uhanalaisia ja erityisesti suojeltavia lajeja kos
kevat erityissäännökset on saatava kiireellisenä
osittaisuudistuksena tuonnonsuojelulakiin seu
raavasti:

Ä § Uhanalaiset lajit
Ympäristöministeriön tulee laatia luettelo sel
laisista tuonnonvaraisista kasvi- ja eläinlajeista,
joiden säilyminen Suomessa on vaarantunut
(uhanalaiset lajit).
Uhanalaisten lajien turvaamiseksi ympäristömi
nisteriön tulee seurata niiden kannan kehitystä
ja ryhtyä tarvittaviin toimiin lajien säilyttämi
seksi

3 § Erityisesti suojeltavat lajit
Sellaisen, pykälässä A määritellyn uhanalaisen
kasvi- tai eläinlajin, jonka häviämisuhka on
ilmeinen, valtioneuvosto voi määrätä erityisesti
suojeltavaksi lajiksi.
Ympäristöministeriö voi antaa määräyksiä val
tion omistamien maa- ja vesialueiden käytön
sellaiseksi rajoittamiseksi, joka on tarpeen eri
tyisesti suojeltavan lajin esiintymien säilyttämi
seksi.
Milloin erityisesti suojeltava laji esiintyy muu
alla kuin valtion omistamalta alueella, läänin
hallituksen on ilmoitettava, silloin kun siihen
on tarvetta, maanomistajalle ja asianomaiselle
kunnalle lajin esiintymästä. Mikäli ilmoitus on
tehty, maanomistajan tulee ilmoittaa lääninhal
litukselle viimeistään kolme kuukautta aikai
semmin toimenpiteestä, joka muuttaisi huo
mattavasti lajin esiintymispaikkaa.

Viime aikoina luonnonsuojelulain jälkeenjääneisyyt
tä on alettu käyttää hyväksi taloudellisen hyödyn
saamiseksi. Toimikunnan mielestä tämä muodostaa
vakavan vaaran etenkin uhanalaisille petolintulajeil
le.

Luonnonsuojelulain rikkomisesta saadut pienet sak
kotuomiot ovat muuhun vallitsevaan oikeuskäytän
töön verrattuna kohtuuttoman lieviä. Joissakin ta
pauksissa rikosten avulla voidaan saavuttaa suurta
taloudellista hyötyä. Koska muiden Pohjoismaiden
rangaistussäännökset ovat tiukemmat ja tullivalvon
ta tehokkaampaa, tulevat tällaiset rikkomukset
meillä lisääntymään. Varsinkin muualta Euroopasta
tulevat keräilijät ja välittäjät voivat käyttää vallitse
vaa tilannetta hyväkseen.

Toimikunta pitää välttämättömänä muussa ympäris
tölainsäädännössä olevan kolmiportaisen rangaistus-
järjestelmän käyttöä myös luonnonsuojelulaissa.
Niinikään metsästys- ja luonnonsuojelulain rangais
tussäännökset tulee saada toisiaan vastaaviksi, sil
loin kun rikos kohdistuu tiettyihin taloudellisesti
merkittäviin lajeihin. Lain rikkojan tulisi tällöin
korvata lajin yksilön taloudellinen arvo sekä menet
tää pyynnissä käytetyt välineet valtiolle.

Toimikunnan mielestä uhanalaisia lajeja ja rangais
tuspykäliä koskevat ongelmat ovat vakavia. Niiden
korjaaminen ei voi jäädä odottamaan luonnonsuoje
lulain kokonaisuudistusta. Toimikunta ehdottaa, et
tä

(14) rangaistuspykälät on muutettava kiireellisenä
luonnonsuojelulain osittaisuudistuksena seu
raavasti:

23 § Rangaistussäännösten 1 momentti nykyi
sen kattaisena ja lisäksi:
Joka rikkoo rauhoitussäännöksiä ja -määräyk
siä, harjoittaa tämän lain vastaisesti maasta
vientiä tai maahan tuontia tai turmelee rauhoi
tetun tuonnonmuistomerkin ja siitä aiheutuu
huomattavaa haittaa paikalliselle luonnolle
taikka pykälässä A määritellylle uhanalaiselle
kasvi- tahi etäinlajille, on tuomittava luonnon-



suojeturikoksesta sakkoon tai vankeuteen enin
tään vuodeksi.
Milloin tuonnonsuojelurikos kohdistuu pykä
tässä 3 määriteltyyn erityisesti suojeltavaan
kasvi- tai etäinlajiin taikka aiheuttaa pysyvän
vaurion luonnonsuojetualueetia ja jos rikosta
näissä tai muissa tapauksissa, ottaen huomioon
rikokseen johtaneet ja siitä ilmenevät seikat
kokonaisuudessaan on pidettävä tärkeänä, on
rikoksen tekijä tuomittava tärkeästä luonnon
suojelurikoksesta vankeuteen vähintään yhdek
si vuodeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi.
Luvattomasti haltuunotetun lajin yksilön arvo
sekä haltuunoton suorittamiseen käytetyt väli
neet tuomitaan menetetyiksi valtiolle.

Käsitellessään metsästyslain muutosesitystä 1983
eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy viipymättä
toimenpiteisiin metsästyslain ja luonnonsuojelulain
tarkistamiseksi siten, että uhanalaiset ja suojelua
vaativat, harvinaiset lajit sekä niitä koskevat sään
nökset siirretään luonnonsuojelulakiin.

Hallituksen kertomuksessa vuodelta 1983 todetaan
lausuman johdosta seuraavaa: “Maa- ja metsäta
lousministeriön maaliskuussa 1983 asettaman toimi
kunnan tehtävänä on selvittää Suomen uhanalaiset
eläin- ja kasvilajit, lajien vähenemiseen vaikuttaneet
tekijät, tehdä ehdotukset suojelun ja hoidon tavoit
teiksi sekä suunnitella lajien seurantajärjestelmä.
Tämän työn yhteydessä tulee harkittavaksi laajuus,
jossa uhanalaiset ja suojelua vaativat harvinaiset
lajit on tarkoituksenmukaista poistaa metsästyslais
sa lueteltujen riistaeläinten joukosta ja siirtää niitä
koskevat säädökset luonnonsuojelulakiin.”

Toimikunta on selvittänyt metsästyslain piiriin kuu
luvat uhanalaiset eläimet ja katsoo, että lajikohtai
sia suojelutoimia vaativat erittäin uhanalaiset riista-
eläimet tulisi siirtää luonnonsuojelulain piiriin. Siir
to voidaan kuitenkin toteuttaa vasta sitten, kun
erityissuoj elusäännökset on saatu luonnonsuoj elula
kun ja rangaistuspykäliä on muutettu. Toimikunta
ehdottaa, että

(15) tuonnonsuojelutain osittaisuudistuksen yhtey
dessä metsästyslain piiristä on luonnonsuojetu
lakiin siirrettävä viiriäinen, vesikko ja saimaan-
hylje.

Ehdotus ei koske tarhakasvatettua viiriäistä.

Toimikunta on tarkistanut voimassaolevat kasveja
ja eläimiä koskevat rauhoitusasetukset. Kaikki erit
täin uhanalaiset ja vaarantuneet selkärankaiset eläi
met sekä putkilokasvit eivät nykyään kuulu lajirau
hoitusten piiriin. Toimikunta ehdottaa, että

(16) tammihiiri rauhoitetaan asetuksetta

ja että

(17) rauhoitettujen putkitokasvien luetteloon liite
tään seuraavat erittäin uhanalaiset ja vaarantu
neet lajit:

Botrychium simplex, pikkunoidanlukko
Cardamine parvifiora, rantalitukka

Cartina vutgaris, kurho
Cynoglossum officinale, koirankieli
Etatine atsinastrum, isovesirikko
Epitobium tamyi, harmaahorsma
Epitobium obscurum, tummahorsma
Erigeron borealis, sopulinkallioinen
Galium saxatite, nummimatara
Gypsophita muratis, ketoraunikki
Najas ftexilis, notkeanäkinruoho
Najas tenuissima, hentonäkinruoho
Ophrys insecttiera, kimalaisorho
Pimpinetta major, isopukinjuuri
Potygonum oxyspermum, meritatar
Puccinettia phryganodes, rönsysorsimo
Salsota kati, otakilokki
Samotus valerandi, suolapunka
Scirpus radicans, juurtokaisla
Scteranthus perennis, vaaleaj äsenruoho

Toimikunta ei sitä vastoin pidä tarkoituksenmukai
sena sellaisten uhanalaisten selkärangattomien eläin
ten, itiökasvien ja sienten rauhoittamista, jotka ovat
vain asiantuntijoiden tunnistettavissa ja joita ei
yleisesti kerätä yksityiskokoelmiin.

Keräily voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia uhanalai
sille lajeille, varsinkin jos keräily nykyisestään te
hostuu. Tunnetut esiintymät tulee ensisijaisesti tur
vata muodostamalla suojelualueita, joiden rauhoi
tusmääräyksissä uhanalaisten lajien pyynti kielle
tään. Toimikunta suosittelee, että uhanalaisia lajeja
kerätään vain seuranta- ja tutkimustarkoituksiin ja
ehdottaa, että

(18) luonnonsuojetulain mukaisin keinoin kielletään
kaikkien erittäin uhanalaisten ja vaarantunei
den lajien kauppaaminen ja vaihtaminen sekä
kerääminen kaupaksipitoa ja vaihtamista var
ten.

Ehdotus ei koske kaloja eikä riistaeläimiä.

Keräilyn vaikutusta lajistoon tulisi seurata ja harkita
mahdollisia lajirauhoituksia tai aluekohtaisia pyyn
tirajoituksia. Tulevaisuudessa voi olla tarpeen ra
joittaa keräilyä tekemällä tiettyjen erityisen tehok
kaiden massapyyntikeinojen käyttö luvanvaraiseksi
(kestorysät, feromonit). Toimikunta ehdottaa, että

(19) tuonnonsuojetulain kokonaisuudistuksen yh
teydessä lakiin otetaan säännös, jonka mukai
sesti voidaan kieltää tai rajoittaa setkärangatto
mien etäintajien suojelun kannalta haitatlisten
pyyntikeinojen käyttöä.

Tietyissä tapauksissa uhanalaisista lajeista kiinnos
tuneet ihmiset voivat aiheuttaa häiriöitä uhanalaisil
le lajeille. Esimerkiksi pitkäaikainen oleskelu lajien
esiintymis- ja pesäpaikoilla lisääntymisaikana, piilo
kojujen rakentaminen sekä pesällä olevien lintujen
kuvaaminen voivat vaarantaa uhanalaisten eläinten
lisääntymistuloksen. Toimikunta ehdottaa, että

(20) tuonnonsuojetutain kokonaisuudistuksen yh
teydessä lakiin otetaan säännös, jonka mukaan
tarvittaessa on mahdollista estää uhanalaisten
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lajien tahallinen häirintä sekä rajoittaa oteske
lua lajien esiintymispaikoilla.

Luonnonsuojelualueiden ulkopuolella, myös suunni
telluilla suojelualueilla, ei nykyinen luonnonsuojelu
lakimme tarjoa keinoja luontoa muuttavan toimin
nan suuntaamiseen. Luonnonsuojelulain mukaisen
toimenpidekiellon käyttö ei sovi yleispäteväksi
maankäyttöön vaikuttavaksi keinoksi. Kiellon anta
minen on tarkoituksenmukaista vain, jos tarvitaan
pikaisia toimia eivätkä neuvottelut ole johtaneet
tulokseen.

Luonnonsuojelunäkökohtien esille tulo suojelun pii
riin kuulumattomilla alueilla tulisi turvata siten, että
lakiin otettaisiin tarvittavat säännökset menettelyksi
luontoa muuttavia hankkeita suunniteltaessa ja to
teutettaessa. Lain perusteella tulisi kaikista luonnon-
suojelun kannalta merkittäviä vaikutuksia aiheutta
vista hankkeista pyytää ajoissa lausunto ympäris
tönsuojeluviranomaisilta. Tällaisia hankkeita ovat
aina esimerkiksi vesistöjärjestelyt, tiehankkeet ja
muut merkittävät rakennushankkeet. Vähäisemmät
hankkeet, kuten hakkuut ja ojitukset, tulisi saada
lausunto- ja ilmoitusmenettelyn piiriin silloin kun ne
kohdistuvat luonnonsuojelun kannalta merkittävään
alueeseen, kuten valtakunnallisesti tai maakunnalli
sesti uhanalaisten lajien elinympäristöihin. Toimi
kunta ehdottaa, että

(21) luonnonsuojelulain kokonaisuudistuksen yh
teydessä lakiin otetaan yleissäännös, joka veI-
voittaa luontoon vaikuttavien hankkeiden
luonnonsuojeluvaikutusten, mm. uhanalaisten
lajien säilymisen, ennalta selvittämiseen.

Muut lait

Metsälainsäädäntö. Monet maamme uhanalaiset la
jit ovat riippuvaisia ikimetsistä, lahopuista, vanhois
ta lehtipuista yms. metsien erityispiirteistä. Niiden
säilyttäminen edellyttää, että luonnonsuojelulliset
tekijät asetetaan puuntuotannon edistämisen ohella
metsien käytön yleiseksi lähtökohdaksi.

Metsähallitus ja Keskusmetsälautakunta Tapio ovat
laatineet talousmetsien hoito- ja käsittelyohjeita ja
-suosituksia, joissa luonnonsuoj elunäkökohtiakin
on esitelty. Ongelmana on kuitenkin se, ettei ohjeita
ja suosituksia juuri noudateta käytännön metsän
hoidossa. Metsälainsäädännön kehittäminen on näin
ollen välttämätöntä. Toimikunta ehdottaa, että

(22) yksityismetsälakiin ja metsähallintolakiin lisä
taän säännökset luonnonsuojelun huomioon
ottamisesta metsien käsittelyssä.

Metsälainsäädännön uudistamiseen liittyviin vuoden
1985 säädösehdotuksiin sisältyykin jo eräitä luon
nonsuojelua koskevia tarkennuksia. Niiden mukai
sesti erikoiset luonnonolot (esim. arvokkaat pien
kohteet, uhanalaisten lajien esiintyminen) voivat
entistä helpommin olla perusteena tavanomaisesta
poikkeavan hakkuutavan käyttämiselle. Uudistuk
sissa kaavaillaan maanomistaj alle suurempaa vas
tuuta metsänkäsittelystä. Omistaja voi halutessaan

ottaa huomioon luonnonsuojelunäkökohdat ja pi
dättyä esim. uhanalaisia lajeja vaarantavista toimis
ta. Hän saisi myös nykyistä paremman valitusmah
dollisuuden metsäänsä koskevissa päätöksissa. Met
sänomistajat eivät kuitenkaan usein tunne alueensa
suojelumerkitystä eivätkä vaihtoehtoisia metsänkä
sittelytapoja. Toimikunta ehdottaa, että

(23) asetuksella annetaan yksityiskohtaisia säännök
siä esim. suurten ja vanhojen puiden säityttä
misestä, ikimetsien, lehtojen ja purolaaksojen
käsittelystä, ojitusten ja maanmuokkausmene
telmien käytöstä sekä muista uhanalaisten la
jien suojelun kannalta tärkeistä metsien käsitte
lytavoista.

Nykyisen metsänparannuslain ainoat luonnonsuoje
lun huomioon ottavat säännökset koskevat valtio
neuvoston hyväksymien suojeluohjelmien toteutta
misen turvaamista. Suojelun edistämiseksi tulisi
metsänparannuslakia täydentää siten, että metsän
parannusvaroja myönnettäessä tarkistetaan merkit
täviä, ohjelmien ulkopuolisiakin kohteita koskevien
suunnitelmien luonnonsuojelunäkökohdat. Erikois
j ärj estelyistä luonnonsuoj elullisesti arvokkaissa,
suojeluohjelmien ulkopuolisissakin metsissä tulisi
lisäksi voida myöntää verohelpotuksia sekä korvaus
ta hoitokustannuksista tai tulonmenetyksestä. Toi
mikunta ehdottaa, että

(24) metsänparannuslakia täydennetään säännöksel
lä, joka antaa mahdollisuudet käyttää metsän
parannusvaroja uhanalaisten lajien kannalta
arvokkaiden metsäluonnon piirteiden säilyttä
miseen.

Ruotsissa on vuonna 1984 astunut voimaan erityi
nen jalopuumetsälaki, joka kieltää kaikki jalopuu
metsien muuttamiseen johtavat toimet. Päätehak
kuut jalopuumetsissä ovat luvanvaraisia ja istutus
velvoitteeksi on määrätty alueen luontainen jalopuu
laji. Suomessa jalopuumetsiköt ja lehdot muodosta
vat koko metsäalasta hyvin pienen osan. Ne ovat
kuitenkin uhanalaisten lajien säilymisen kannalta
erittäin tärkeitä elinympäristöjä ja niiden säilyminen
on järjestettävä kiireellisesti. Toimikunta ehdottaa,
että

(25) metsänparannusasetukseen lisätään erityissään
nös, jonka perusteella lehtojen ja jalopuuesiin
tymien säilyttämistä, hoitoa sekä jalojen lehti-
puiden viljelyä sopivilla alueilla voidaan tukea
verohelpotusten ja metsänparannusvaroista
maksettavien korvausten avulla.

Asiakirjojen julkisuus. Viranomaisten asiakirjat
ovat yleensä maassamme julkisia. Valmisteilla ole
vat asiakirjat ja viranomaisten sisäiset selvitykset
ovat harkinnanvaraisesti julkisia, joten viranomai
nen voi kieltäytyä antamasta niitä koskevia tietoja.
Kokonaan salassapidettäviä asiakirjoja ovat vain
asiakirjain julkisuudesta annetuissa säädöksissä
mainitut.

Toistaiseksi on voitu olla luovuttamatta myös atk
rekisteritietoja, koska oikeuskäytännössä on katsot
tu, ettei teknisiä tallenteita voida pitää asiakirjoina.



Valmisteilla olevan tietosuojalainsäädännön yhtey
dessä on kuitenkin tarkoitus muuttaa yleisten asia
kirjain julkisuutta koskevaa lakia siten, että tekniset
tallenteet rinnastetaan julkisuuden kannalta perin
teisiin asiakirjoihin.

Uhanalaisten lajien suojelun kannalta on toisinaan
tarpeen salata viranomaisten keräämiä lajikohtaisia
esiintymispaikka- ym. tietoja. Asiakirjain julkisuut
ta koskevaa lakia olisi kiireisesti muutettava luon
nonsuojelulain muutosten yhteydessä. Toimikunta
ehdottaa että

(26) lakiin asiakirjain julkisuudesta lisätään asiakir
jan salassapidon perusteeksi luonnonsuojetunä
kökohdat ja asetukselta säädetään salaisiksi
sellaiset uhanataisia lajeja koskevat tiedot, joi
den jutkistaminen saattaa vaarantaa lajin säily
misen.

9.4 Elinympäristöjen säilyttäminen ja
hoito

9.4.1 Suojelualueiston kehittäminen

Uhanalaisten lajien säilyminen riippuu ennen kaik
kea niiden elinympäristöjen säilymisestä. Useimmis
sa tapauksissa uhanalainen laji voidaan säilyttää
muodostamalla sen olinpaikasta suojelualue, jonka
rauhoitusmääräyksissä lajin säilyminen on keskeise
nä lähtökohtana. Toimikunnan lajikohtaisissa suo
jelusuosituksissa on mainittu tämänhetkisen tiedon
nojalla kiireelliseksi katsotut aluerauhoitukset. Mel
ko pienialaisillakin suojelualueilla voidaan monesti
suojella samanaikaisesti useita uhanalaisia lajeja.

Useista elinympäristötyypeistä on olemassa valta
kunnalliset suojeluohjelmat. Nämä ohjelmat eivät
kuitenkaan täysin kata uhanalaisten lajien suojelu-
tarvetta. Ohjelmia tulisi tarkistaa ja täydentää otta
malla niihin mukaan uhanalaisten lajien kannalta
välttämättömiä, pienialaisia biotooppeja. Toimikun
ta ehdottaa, että

(27) suojelualueohjelmia toteutettaessa otetaan huo
mioon uusi uhanalaisista lajeista kertynyt tieto
ja ohjelmien toteuttamisen kiireeltisyysjärjes
tystä tarkistetaan uhanalaisten lajien suojelu-
tarpeen perusteella.

Uhanalaisten lajien esiintymispaikat ovat yleensä
pienialaisia, poikkeavia erikoiskohteita, joiden säily
minen on usein uhattua ja suojelulla siten kiire.
Suojelun perusteet ovat usein yhtä painavat kuin
valtioneuvoston vahvistamissa ohjelmissa. Silmällä
pidettävät lajit ovat usein maakunnallisesti hyvin
harvinaisia ja uhanalaisia. Sekä valtakunnallisesti
että alueellisesti uhanalaisen lajin esiintymispaikan
rauhoittaminen edistää yleensä aina luonnonsuojelu
lain tarkoittamaa huomattavaa yleistä etua. Toimi
kunta ehdottaa, että

(28) suojelualueohjelmiin kuulumattomista valta
kunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien
esiintymispaikoista muodostetaan tarvittaessa

suojelualueita käyttämällä tarkoitukseen tuon
nonsuojelualueiden muodostamiseen varattuja
korvaus- ja ostomäärärahoja.

Seuraavassa esitellään nykyisten suojelualueiden ja
-ohjelmien puutteet elinympäristöittäin.

Metsät

Kansallis- ja luonnonpuistoverkko vastaa pääasial
lisesti metsäluontomme suojelusta. Puistojen suures
ta pinta-alasta huolimatta metsiämme ei ole riittä
västi suojeltu uhanalaisten lajien kannalta. Nykyiset
suojelualueet eivät edusta kattavasti maamme eri
alueiden metsätyyppejä ja niiden eri ikävaiheita.
Vain n. 7 ¾ kansallis- ja luonnonpuistojemme
pinta-alasta on Lapin läänin eteläpuolella.

Hävinneiden ja uhanalaisten ikimetsälajien suuri
määrä osoittaa, että maan eteläosissa on suojeltu
liian vähän vanhoja metsiä. Kaikki Etelä-Suomen
ikimetsät ovat suojelun kannalta arvokkaita, erityi
sesti jos niissä on runsaasti lahoavaa lehtipuuta.
Toimikunta ehdottaa, että

(29) Lapin läänin eteläpuolella olevista valtion mai
den aarnialueista ja luonnonhoitometsien aar
niosista muodostetaan luonnonsuojelulain mu
kaisia suojetualueita.

ja että

(30) muista Etelä-Suomessa sijaitsevista ikimetsistä
ja niiden säilyttämismahdollisuuksista laadi
taan kiireellisesti selvitys.

Myös luonnonsuojelualueiden metsien sukkessio on
mm. kulojen vähentymisen vuoksi siinä määrin
muuttunut, että lehtipuiden osuus vähenee luonnon
tilaisiin metsiin verrattuna. Erityisesti palaneisiin
suuriin puihin erikoistunut eliölajisto on uhanalaista
suojelualueillakin. Tämän vuoksi luonnonsuojelu
alueiden hoidossa olisi käytettävä myös kulotusta.

Suojelualueilla tulisi määräajoin kulottaa tarkkoihin
selvityksiin nojautuen erityyppisiä metsiä. Kulotuk
sun tulisi liittää myös kuloalueen sukkession seuran
ta. Kulotettaviksi sopivat lähinnä pienialaiset metsä
saarekkeet, joissa alikasvoksena syntynyt kuusikko
on vähitellen valtaamassa alaa lehtipuilta ja männyl
tä. Sopivia kohteita ovat myös kansallis- ja luon
nonpuistoihin liitetyt entiset talousmetsät. Toimi
kunta ehdottaa, että

(31) luonnonsuojetualueiden hoidossa käytetään
tarvittaessa kulotusta.

Vuosittain syttyy lukuisia metsäpaloja. Uhanalaisten
lajien suojelun kannalta olisi välttämätöntä, että
joihinkin järeäkasvuisiin palaneisiin metsiin jätettäi
siin puusto jäljelle ja alueen annettaisiin kehittyä
luontaisesti. Toimikunta ehdottaa, että

(32) joistakin pienialaisista palaneista metsistä pe
rustetaan suojelualueita, joiden annetaan kehit
tyä luontaisesti.

Monet uhanalaiset selkärangattomat eläimet ja itiö
kasvit ovat riippuvaisia maahan kaatuneista ja la
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honneista puista, jotka poistetaan nykyään tehok
kaasti talousmetsistä. Myös suojelualueilta pyritään
poistamaan mm. myrskytuhojen kaatamat puut
mahdollisten hyönteistuhojen estämiseksi sekä ta
loudellisten seikkojen vuoksi. Lahopuulajiston säi
lyttämiseksi tulisi sopivilla paikoilla säilyttää pys
tyynkuolleet ja kaatuneet lahoavat puut. Toimikun
ta ehdottaa, että

(33) luonnonsuojeluatueilla säilytetään eri puulajien
eri kokoisia ja ikäisiä lahoavia puita.

Vanhoihin lehtipuihin, erityisesti lahovikaisiin haa
poihin on erikoistunut monia eliölajeja. Ne ovat
joutumassa uhanalaiseksi, koska haapojen määrää
pyritään metsänhoidollisista syistä jatkuvasti vähen
tämään. Luonnonsuojelualueillakaan ei haapojen
esiintyminen ole metsien luontaisen kehityksen
vuoksi aina turvattua. Toimikunta ehdottaa, että

(34) iäkkäiden haapojen ja muiden lehttuiden
esiintyminen luonnonsuojetualueilta turvataan
tarvittaessa hoitotoimin.

Nykyisissä kansallis- ja luonnonpuistoissa on vain
niukalti lehtoja ja muita rehevimpiä metsätyyppejä.
Myöskään yksityismaiden suojelualueet eivät turvaa
uhanalaisen lehtolajiston säilymistä. Ympäristömi
nisteriössä on valmistumassa selvitys maassamme
jäljellä olevista lehdoista. Lehtojensuojeluohjelma
tullee käsittämään monia pieniä kohteita, mutta
kokonaispinta-alaltaan se ei suuresti lisää luonnon
suojelualuevarauksia.

Etelä-Suomen lehdot ovat suurelta osin muuttumas
sa kuusimetsiksi. Uhanalaisen lehtolajiston säilyttä
miseksi lehtojen kuusettumista on kiireellisesti pyrit
tävä hoitotoimin estämään. Toimikunta ehdottaa,
että

(35) uhanalaisten lajien suojelun kannalta arvok
kaille lehdoille laaditaan hoitosuunnitelmat.

Harjut

Valtakunnallinen harjuj ensuoj eluohj elma turvaa
merkittävimpien harjuj emme säilymisen maa-aines
ten otolta. Monilla harjuillamme tavataan kuitenkin
useita uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja, joiden esiin
tymiä uhkaavat soranoton lisäksi muutkin tekijät.
Tällaisten harjujen ja harjunosien suojelu onnistuu
lähinnä vain luonnonsuojelulain mukaisin keinoin.

Uhanalaisten lajien suojelua varten kasvillisuudel
taan sekä kasvi- ja eläinlajistoltaan valtakunnallises
ti merkittävimmät harjut ja harjunosat tulisi selvit
tää. Monien uhanalaisten, erityisesti avoimien har
juympäristöjen lajien säilyminen edellyttää esiinty
mispaikkojen hoitoa, mm. kuusettumisen tai muun
kasvillisuuden sulkeutumisen estämistä. Toimikunta
ehdottaa, että

(36) valtakunnallista harjujensuojeluohjelmaa täy
dennetään siten, että uhanalaisten lajien esiin
tymispaikat suojellaan luonnonsuojetulain no
jalla ja niitä hoidetaan laadittavien hoitosuun
nitelmien mukaisesti.

Suot

Valtakunnallinen soidensuoj elun perusohj elma kat
taa tyydyttävästi erityyppisten soiden suojelutar
peen. Uhanalaisten lajien kannalta puutteena on
lähinnä suojeltavaksi ehdotettujen korpien ja letto
jen vähäisyys Etelä-Suomen keidassuoalueella ja
Pohjanmaan aapasuovyöhykkeellä. Ohjelman ulko
puolella on lisäksi eräitä muunlaisia, usein pienialai
sia kohteita, joilla esiintyy hyvinkin uhanalaisia
lajeja. Toimikunta ehdottaa, että

(37) soidensuojelun perusohjelmaa täydennetään
liittämällä siihen uhanalaisten lajien esiintymis
paikkoja.

Vedet ja rannat

Vesiluontomme suojelemiseksi on laadittu useita
ohjelmia, mutta mikään niistä ei ole erityisesti
pyrkinyt suojelemaan vesistökokonaisuuksia. Mo
nien lajien suojelun kannalta olisi välttämätöntä
suojella kokonaisia valuma-alueita, jokisysteemejä
koskineen, suvantoineen ja jokisuineen sekä turvata
vesistöjen veden laatu.

Valmisteilla oleva koskiensuojeluohjelma tähtää jäl
jellä olevien merkittävimpien koskiemme säilyttämi
seen. Ohjelma toteutettaneen erillisellä koskiensuo
jelulailla eikä tavoitteena ole luonnonsuojelualuei
den perustaminen. Koskien uhanalaisten lajien säily
minen tulisi kuitenkin turvata myös muodostamalla
suojelualueita. Lisäksi jokien virtaamien luonnonti
la ja veden laatu tulee turvata. Toimikunta ehdot
taa, että

(38) koskiensuojetua toteutettaessa uhanalaisten la
jien kannalta tärkeät kosket säilytetään siten,
että uhanalainen lajisto säilyy.

Hiljattain valmistunut meri- ja järviluonnon suoje
lun tarveselvitys tähtää monipuoliseen järvi- ja
saaristoluonnon suojeluun. Myös uhanalaiset lajit
on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon ja
selvityksessä on ollut mukana useita uhanalaisten
lajien esiintymispaikkoja. Toimikunta ehdottaa, että

(39) meri- ja järviluonnon suojelun tarveselvityksen
uhanalaisten lajien suojelun kannalta merkittä
vien ehdotusten toteuttamista kiirehditään.

Valtioneuvoston vahvistama valtakunnallinen lintu
vesiensuojeluohjelma kattaa tyydyttävästi rehevien
pienvesien suojelun tarpeen. Ohjelman toteuttami
nen on kuitenkin edennyt hitaasti ja monia kohteita
uhkaavat tällä hetkellä muutokset. Toimikunta eh
dottaa, että

(40) lintuvesiensuojeluohjelman uhanalaisten lajien
kannalta merkittävien ehdotusten toteuttamista
kiirehditään.

Eräitä pienvesiämme, kuten lähteitä, harjulähteik
köjä ja puroja ei ole riittävästi tutkittu eikä niiden
nykytilaa selvitetty. Niissä elää kuitenkin useita
uhanalaisia eliölajeja. Pienvesiä sisältyy varsin vä
hän etenkin Etelä-Suomen luonnonsuojelualueisiin.
Toimikunta ehdottaa, että
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(41) Etelä- ja Keski-Suomen lähteiden ja purojen
nykytitasta ja suojetutarpeesta laaditaan selvi
tys.

Tunturit ja kalliot

Huomattava osa tunturiluontoamme on jo mukana
kansallis- ja luonnonpuistoissamme, joissa ei kuiten
kaan ole liikkumisrajoituksia Mallan luonnonpuis
toa lukuunottamatta. Muissa puistoissa harjoitetaan
mm. porolaidunnusta, joka on aiheuttanut paikoin
kasvillisuuden kulumista. Kulumisen vaikutuksia
yksittäisiin lajeihin ei kuitenkaan vielä tunneta.
Vaikutuksia pitäisikin alkaa pikaisesti selvittää pe
rustamalla tunturialueille pieniä, aidattuja, koko
naan liikkumiselta rauhoitettuja alueita. Tällaisia
alueita tulisi perustaa erityisesti niille tuntureille,
joissa uhanalaisia lajeja on paljon. Toimikunta
ehdottaa, että

(42) tunturialueilla muodostetaan pieniä aidattuja
alueita uhanalaisten lajien suojelemiseksi ja
liikkumisrajoitusten vaikutusten selvittämisek
si.

Erilaisia lajistollisesti merkittäviä kallioalueita kuu
luu olemassaoleviin suojelualueisiin tai valmisteilla
oleviin suojeluohjelmiin vain vähän. Erityisesti
kalkki-, serpentiini- ja muilla emäksisillä kallioilla
elää useita niille erikoistuneita harvinaisia eliöitä,
joista huomattava osa on joutunut uhanalaisiksi.
Toimikunta ehdottaa, että

(43) maamme lajistollisesti merkittävistä kalkki
yms. kaltioalueista ja niiden suojelutarpeesta
laaditaan selvitys.

Kulttuurialueet

Uhanalaisten lajien suojelun kannalta arvokkaista ja
elinympäristöinä uhanalaisista perinteisen maaseutu
kulttuurin alueista, kuten kedoista, ahoista tai lehto
niityistä on maastamme vain vähän selvityksiä. Ny
kyisiin luonnonsuojelualueisiin niitä sisältyy niukas
ti. Nämä alueet ovat vähentyneet meillä huomatta
vasti, eivätkä ne säily ilman säännöllistä, entisen
kaltaista hoitoa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston biotooppisuoje
lutyöryhmä on aloittanut syksyllä 1985 erityisen
perinteisen maaseutukulttuurin ympäristöjen (vård
biotoper) suojeluprojektin. Sen tavoitteena on koota
tiedot tällaisten alueiden esiintymisestä ja eri tyy
peistä Pohjolassa, valita edustavimmat alueet kusta
kin maasta sekä suunnitella niiden suojelua ja hoi
toa.

Perinteisillä maaseutukulttuurialueilla on uhanalais
ten lajien suojelun lisäksi merkitystä myös kulttuuri
muistomerkkeinä. Alueita voitaisiin säilyttää yhteis
työssä museoviranomaisten kanssa maisemakoko
naisuuksia suojelemalla ja hoitamalla. Toimikunta
ehdottaa, että

(44) maamme lajistollisesti merkittävistä perinteisen
maaseutukulttuurin alueista ja niiden suojelu-
tarpeesta laaditaan selvitys.

Tärkeimpiä erityistä hoitoa vaativista elinympäris
töistä ovat suo-, ranta- ja tulvaniityt, lehtoniityt,
ahot ja kedot. Niiden tila voidaan säilyttää vain
harjoittamalla samantapaisia maankäyttömuotoja,
joiden ansiosta ne ovat aikanaan syntyneet. Alueita
on hoidettava niiden erityispiirteet ja uhanalaiset
lajit säilyttäen. Hoitotoimiin ryhtyminen on kiireel
lisintä niillä alueilla, missä on eniten uhanalaisia
lajeja. Toimikunta ehdottaa, että

(45) suojeltaville kulttuurialueille laaditaan niiden
lajiston säilymisen turvaavat hoitosuunnitel
mat, joiden mukaisesti alueita aletaan välittö
mästi hoitaa.

Vanhoissa kartanoiden ja kaupunkien puistoissa
elää useita uhanalaisia selkärangattomia eläimiä,
sieniä ja itiökasveja. Monet niistä ovat riippuvaisia
lähinnä puistojen vanhoista, osittain lahonneista
puista. Lajien säilymistä uhkaa siten ennen kaikkea
liiallinen puistojen hoito ja siivous. Usein puut
kaadetaan heti kun lahoaminen on alkanut. Myös
maahan pudonneet oksat ja muu karike viedään
pois. Toimikunta ehdottaa, että

(46) puistoalueilla väitetään liian perusteellisia hoi
totoimia ja otetaan huomioon uhanalaisten la
jien esiintyminen.

Tärkeät erilliskohteet

Uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja selvitelles
sään toimikunta havaitsi niiden varsin usein keskit
tyvän tietyille alueille. Muutamalla vielä suojelemat
tomalla laajalla ja valtakunnallisesti merkittävällä
alueella elää lukuisia uhanalaisia lajeja ja siitä
syystä näillä alueilla on lajistomme säilyttämisen
kannalta suuri merkitys. Toimikunta ehdottaa, että

(47) kolmesta uhanalaisten lajien suojelun kannalta
erityisen tärkeästä ateesta: Kuusamon Kitkan
niemestä, Enontekiön Saanasta ja Lieksan Ko
lista muodostetaan viipymättä lakisääteiset
suojelualueet.

9.4.2. Toimet suojelualueiden ulkopuolella

Luonnonvarojen ja luonnon muussa käytössä on
välttämätöntä ottaa yleisiä luonnonsuojelunäkökoh
tia huomioon myös suojelualueiden ulkopuolella.
Täten turvataan myös uhanalaisten lajien elinmah
dollisuuksien säilyminen yleisesti. Siihen tähtäävät
maa- ja metsätalousministeriön luonnonsuojelustra
tegiatyöryhmän mietinnössä (1982:27) sekä luon
nonvarainneuvoston ehdotuksessa (19.6. 1984) asian
edelleen kehittämiseksi esitetyt suunnitelmat Maail
man luonnonsuojelustrategian toteuttamiseksi maas
samme. Toimikunta ehdottaa, että

(48) Maailman tuonnonsuojelustrategian periaattei
den mukaiset kansalliset toimet käynnistetään
pikaisesti.

Talouskäytössä olevilla alueilla, kuten talousmetsis
sä ja metsänreunoissa, peltosaarekkeissa, laidun
mailla ja pientareilla elää lukuisia uhanalaisia lajeja.
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Niitä voidaan suojella ottamalla huomioon niiden
säilymisedellytykset sekä noudattamalla tiettyjä ra
joituksia alueiden käytössä. Tärkeintä on säilyttää
maa- ja metsätalousympäristöj en monipuolisuus.

Luonnonsuojelunäkökohtien ottaminen huomioon
talouskäytössä olevilla alueilla on, maanomistajan
niin halutessa, mahdollista. Suojelun toteuttaminen
edellyttää metsä-, maatalous- ja ympäristöhallinnon
organisaatioiden sekä maanomistajien yhteistyön ja
tiedotuksen lisäämistä. Toimikunta ehdottaa, että

(49) ohjeet metsä- ja maatatousmaiden monipuoli
suutta ja tajiston runsautta ylläpitävistä toimis
ta laaditaan ja tarvittavat korvausmahdollisuu
det selvitetään.

Osa uhanalaisten lajien kannalta tärkeistä ympäris
töistä on monilla alueilla jo kokonaan hävitetty.
Tällaisia hävinneitä tai häviämässä olevia elinympä
ristöjä tulisi pyrkiä entisöimään. Esimerkiksi jalojen
lehtipuiden luontaisella levinneisyysalueella voitai
siin sopiville lehtomaille istuttaa jalopuumetsiköitä,
jotka ovat monien uhanalaisten lajien tärkeitä esiin
tymispaikkoja. Toimikunta ehdottaa, että

(50] Etelä-Suomeen istutetaan jalopuumetsiköitä.

Joissakin tapauksissa uhanalaiset lajit elävät häviä
misuhan alaisina luonnontilaltaan suuresti muuttu
neissa paikoissa. Tällaisia alueita, kuten ojitettuja
soita, perattuja koskia ja kuusetettuja lehtoja tulisi
pyrkiä palauttamaan aiemman kaltaiseen, uhan
alaisten lajien säilymisen takaavaan tilaan. Toimi
kunta ehdottaa, että

(51) uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja, joiden
tilaa on huomattavasti muutettu, ennallistetaan
tarpeen mukaan kyseisten lajien kannalta sopi
viksi.

9.5 Seuranta
Eläin- ja kasvilajien suojelu edellyttää niiden seu
rantaa. Suojelu on yleensä sitä tuloksellisempaa
mitä aikaisemmassa vaiheessa vähenemisen syihin
päästään vaikuttamaan. Toimikunta on luokitellut
silmälläpidettäviksi lajit, joista saattaa lähitulevai
suudessa tulla vaarantuneita tai jopa erittäin uhan-
alaisia. Jotta elinolosuhteita heikentäviin tekijöihin
voitaisiin tarvittaessa nopeasti puuttua, myös silmäl
läpidettävien lajien kannan kehitystä on seurattava.
Toimikunta ehdottaa, että

(52] uhanalaisten lajien seuranta käynnistetään pi
kaisesti.

Lajin uhanalaisuusluokka voi muuttua lajin elinolo
jen muutosten tai tietämyksen parantumisen vuoksi.
Uhanalaisten lajien luetteloiden tarkistaminen onkin
tietyin väliajoin välttämätöntä. Toimikunta ehdot
taa, että

(53] uhanalaisten lajien luettelo tarkistetaan ensim
mäisen kerran vuonna 1990 ja sen jälkeen
viiden vuoden välein.

Uhanalaisia lajeja koskevan tiedon runsauden ja
hajanaisuuden vuoksi sen hallitseminen on vaikeaa.
Toimikunta ehdottaa, että

(54) uhanalaisten lajien tietojen keruun, käsittelyn
ja hyväksikäytön tehostamiseksi luodaan näitä
tajeja koskeva atk-rekisteri.

Seurannan käynnistäminen edellyttää yhteyksien
luomista seurantatietoja tuottaviin ja niitä käyttä
viin tahoihin. Seurannassa kertyvien tietojen käsitte
ly ja oikeellisuuden tarkistus vaatii huomattavaa
uhanalaisten lajien asiantuntemusta. Toimikunta eh
dottaa, että

(55] seurannan ohjaamiseksi perustetaan suppea
asiantuntijatoimikunta vuoteen 1990 saakka,
jolloin uhanalaisten lajien luettelo tarkistetaan.

Perustettavassa seurantatoimikunnassa tulee olla
selkärankaisten, selkärangattomien, putkilokasvien
ja itiökasvien asiantuntijat.

Ympäristön seurannassa tarvitaan ennen kaikkea
tietoja ympäristömuutosten biologisista vaikutuksis
ta. Tällaiset tiedot palvelevat myös uhanalaisten
lajien suojelua. Maassamme on suuri määrä päteviä
lintu-, perhos- ja putkilokasviharrastajia, jotka
muodostavat ympäristön biologista seurantaa ajatel
len huomattavan voimavaran. Toimikunta ehdottaa,
että

(56) Suomeen luodaan osaksi ympäristön tilan seu
rantajärjestelmää yhteistyössä alan harrastaja
järjestöjen kanssa lintujen, perhosten ja putki
lokasvien seurantajärjestelmä.

9.6 Valistus, tiedotus ja koulutus

Valistus

Lajien suojelun kannalta on tärkeätä jakaa tietoa
uhanalaisista lajeista, niiden vähenemisestä, hävi
ämisestä, vähenemisen syistä sekä suojelun mahdol
lisuuksista. Tällaisen valistuksen tarkoituksena on
lisätä yleisön tietoa uhanalaisuuden ongelmista ja
herättää kiinnostusta asiaa kohtaan.

Tiedottamisen avulla voidaan edistää myös yleistä
suojeluvalistusta ja laajentaa yleisön mielenkiintoa
lajien suojelusta elinympäristöjen suojeluun. Valis
tuksen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä ympäris
tönsuoj eluviranomaisten, luonnonsuojeluj ärj estö
jen, korkeakoulujen ja luonnontieteellisten museoi
den, koululaitoksen sekä tiedotusvälineiden välillä.
Uhanalaisia lajeja koskevaa materiaalia, kuten kir
joja, filmejä, lehtisiä ja julisteita tulisi levittää
mahdollisimman laajalti, ainakin osittain valtion
tuella. Toimikunta ehdottaa, että

(57) uhanalaisista lajeista ja niiden suojelusta laadi
taan vatistusmateriaatia, jota levitetään mah
dollisimman tehokkaasti.

Paikallisten erityispiirteiden, kuten kotiseudun
uhanalaisten lajien opettamisella voidaan paikalli
sesti lisätä kiinnostusta lajiston suojeluun ja myös
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laajemmin luonnon- ja ympäristönsuoj eluun. Toi
mikunta ehdottaa, että

(58] tuetaan kansalais- ja nuorisojärjestöjen tuon
nontieteellistä harrastustoimintaa, erityisesti la
jintuntemusharrastusta.

Maamme uhanalaisten lajien levinneisyyden selvittä
minen, seuranta ja osittain suojelukin edellyttävät
tehtävän laajuuden vuoksi suurta harrastajapanosta.
Harrastajien toiminnan kannalta on välttämätöntä,
että saatavilla on sellaisia määrityskirjoja, joiden
avulla eliölajit ovat luotettavasti tunnistettavissa.
Etenkin hyvien kotimaisten opaskirjojen on todettu
lisäävän harrastusta. Perinteisesti vain selkärankais
lajistostamme on ollut saatavissa riittävän hyvät,
laajalle harrastajajoukolle soveltuvat määrityskirjat.
Viime vuosina on valmistunut myös eräitä muita
ryhmiä, kuten Suomen perhosia, sahapistiäisiä,
suursieniä ja putkilokasveja käsitteleviä opaskirjoja.
Tämänkaltaiset oppaat tulisi olla saatavilla kaikista
eliöryhmistä.

Useimmista ryhmistä on saatavilla ulkomaisia opas-
kirjoja, mutta niiden soveltaminen Suomen oloihin
edellyttää perusteellista muokkausta. Toisaalta eräi
den huonosti tunnettujen ryhmien oppaiden tekemi
nen vaatii laajaa perustutkimusta, esim. kotimaisen
lajiston selvitystä. Tällaisten opaskirjojen tuottami
nen ei voi toimia pelkästään kaupallisella pohjalla,
vaan edellyttää valtion tukea. Toimikunta ehdottaa,
että

(59) ajanmukaisten suomalaisten ja pohjoismaisten
määrityskirjojen tekemistä tuetaan.

Tiedotus

Viranomaisten suorittamista suojelutoimista sekä
uusista lajien suojelua tai hoitoa koskevista periaat
teista ja selvityksistä tulisi tiedottaa aktiivisesti.
Myös yleisempi lajien suojelun etenemistä sekä suo
jelutoimien tai kampanjoiden toteutumista käsittele
vä tiedotus on tarpeen. Sen avulla pyritään muutta
maan yleistä mielipidettä suojelulle myönteisem
mäksi.

Uhanalaisten lajien seurantatiedot ovat pääosin jul
kisia. Vain suojelusyistä voidaan jättää julkistamat
ta joitakin seurannan yksityiskohtia. Seurannasta
tiedottaminen innostaa toimintaan osallistuvia va
paaehtoisia. Se toimii palautteena heidän tekemäs
tään työstä. Tiedotus voi auttaa myös saamaan
tietoja suurelta yleisöltä.

Ympäristöministeriön tulisi tukea uhanalaisten la
jien suojeluun, hoitoon sekä seurantaan liittyvien
selvitysten julkaisemista. Jotta uhanalaisia lajeja
koskevat tiedot voitaisiin levittää riittävän laajalle
toisaalta hallintoon, toisaalta tutkijoille ja harrasta
jille, tulisi raportit uhanalaisista lajeista julkaista
ympäristöministeriön erillisenä raporttisarjana. Tä
mä lisäisi myös tietojen käyttöä mm. aluesuunnitte
lussa ja hyödyttäisi uhanalaisten lajien tutkimusta.
Toimikunta ehdottaa, että

(60) lajien suojelun ja seurannan etenemisestä tiedo
tetaan säännöllisesti.

Myös luonnossa kulkijat voivat tietämättään aiheut
taa vahinkoa uhanalaisille lajeille, etenkin erilaisten
joukkotapahtumien yhteydessä. Suuria ulkoiluta
pahtumia järjestettäessä voidaan yleensä helposti
ottaa huomioon lajien suojelunäkökohdat, mikäli
tiedotus toimii. Sen vuoksi uhanalaisia lajeja koske
vaa tiedotusta tulee suunnata myös luonnon harras
taja- ja virkistyskäyttäjäryhmille. Tiedotuksessa tu
lisi painottaa suojelunäkökohtia sekä yhteistyötä
alueellisten luonnonsuoj eluviranomaisten ja -yhdis
tysten kanssa. Toimikunta ehdottaa, että

(61) uhanalaisten lajien suojetusta tiedotetaan erilai
sille luonnossa liikkuvitte suurille ulkolltjaryh
mille samoin kuin kilpailujen ja muiden jouk
kotapahtumien järjestäjille.

Koulutus

Kouluopetuksella luodaan perusta luonnontunte
mukselle ja -harrastukselle. Kouluopetuksen tulisi
tarjota oppilaille riittävät valmiudet omatoimiseen
luontoharrastukseen. Lajintuntemusopetuksella voi
daan edistää myös luonnon monimuotoisuuden ar
vostusta. Nykyisin kouluissa ja muissa oppilaitoksis
sa on kuitenkin jatkuvasti vähennetty lajintuntemus
opetusta. Toimikunta ehdottaa, että

(62) lajintuntemusopetusta lisätään eri oppilaitok
sissa.

Uhanalaisten lajien selvityksiin ja seurantaan osallis
tuville henkilöille tulisi mm. seurantamenetelmien
yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi myös järjestää
koulutusta. Koulutustilaisuudet olisi tarpeen järjes
tää yhteistyössä alan järjestöjen kanssa. Toimikunta
ehdottaa, että

(63) tuetaan ja järjestetään uhanalaisten lajien seu
rantaa ja suojelua käsitteleviä kursseja ja semi
naareja.

Alueiden käytön suunnittelijoille ja käyttöä ohjaa-
ville tahoille, kuten kaavoittajille, vesiviranomaisille
yms. tulisi suunnata uhanalaisten lajien suojeluun
liittyvää koulutusta. Maan ja vesien omistajille sekä
maa-, metsä- ja kalatalousneuvojille tulisi opettaa
sellaisia keinoja, joilla myös talouskäytössä olevilla
alueilla voidaan edistää uhanalaisten lajien säilymis
tä. Toimikunta ehdottaa, että

(64) alueiden käytön suunnittelusta ja toteutuksesta
vastaavitte henkilöille järjestetään kursseja
uhanalaisten lajien suojetusta ja hoidosta.

Uhanalaisten lajien suojelun tuomat uudet tehtävät
aiheuttavat tarvetta myös ympäristönsuojeluviran
omaisten kouluttamiseen. Viranomaiset tulisi pereh
dyttää uhanalaisten lajien selvityksissä saatuun uu
teen tietoon sekä kouluttaa heitä etenkin lajikohtais
ten elvytystoimien toteutukseen sekä esiintymispaik
kojen hoitoon ja entistämiseen. Toimikunta ehdot
taa, että

96



(65] ympäristönsuojetuviranomaisille järjestetään
uhanalaisten lajien suojelutoimien suunnittelua
ja toteutusta koskevaa koulutusta.

9.7 Tutkimuksen, suojelun ja seu
rannan järjestäminen

9.7.1 Ympäristöministeriön hallinnonala

Päävastuu uhanalaisten eläin- ja kasvilajien suoje
lusta on ympäristöministeriöllä. Ympäristönsuojelu
asioita varten ministeriössä on ympäristön- ja luon
nonsuojeluosasto, joka jakaantuu kuuteen toimis
toon. Luonnonsuojeluasiat kuuluvat lähinnä luon
nonsuojelutoimistolle, joka käsittelee kaikki luon
nonsuojelulain toimeenpanoon liittyvät tehtävät.
Toimisto ohjaa lääninhallitusten toimintaa luonnon
suojeluasioissa ja myöntää korvauksia yksityisille
maanomistaj ille suojelualueiden muodostamisesta.
Toimiston tehtäviä ovat lisäksi suojelualuesuunnitte
lu, luonnonsuoj elutarkoituksiin ostettavien maiden
hankinnan ohjaus sekä valtion luonnonsuojelualuei
den hallinnon ylin ohjaus ja valvonta.

Luonnonsuojelusta vastaavana keskushallintovira
nomaisena ympäristöministeriölle kuuluu myös
uhanalaisten eläin- ja kasvilajien suojeluun liittyviä
tehtäviä, joita ovat:

O uhanalaisten lajien suojelun johtaminen,

O uhanalaisia lajeja koskeva säädösvalmistelu,

O uhanalaisten lajien tutkimuksen ja suojelun yli
teensovittaminen ja rahoittaminen,

O uhanalaisia lajeja koskeva kansainvälinen yhteis
työ.

Uhanalaisten lajien suojelun tehostaminen edellyttää
niiden tutkimuksen lisäämistä. Uhanalaisia lajeja
koskevaa tietoa on usein vain korkeakouluissa ja
tutkimuslaitoksissa työskentelevillä tutkijoilla. Toi
mikunta ehdottaa, että

(66] ympäristöministeriö kiinnittää tutkimustoimin
taansa kehittäessään erityistä huomiota uhan
alaisiin lajeihin ja varaa riittävästi varoja näitä
lajeja koskeviin sopimustutkimuksiin.

Uhanalaisten lajien suojelun on perustuttava yksi
tyiskohtaisiin suunnitelmiin. Ympäristöministeriön
olisikin vahvistettava toimikunnan ehdottamat laji
kohtaiset suojelusuunnitelmat sekä vastattava niiden
toteutuksesta (ks. ehdotus 7).

Uhanalaisten lajien suojelu ja niiden uhanalaisuu
dessa tapahtuvien muutosten havaitseminen edellyt
tää seurantaa. Tämän vuoksi ympäristöministeriön
olisi käynnistettävä uhanalaisten lajien seuranta (eh
dotukset 52-55). Luonnonsuojelulain muutosehdo
tuksessaan (ehdotus 13) toimikunta esittää, että
tällainen seuranta kuuluisi ministeriön lakisääteisiin
velvoitteisiin.

Seurannan edellyttämän uhanalaisten lajien rekiste
rin luominen (ehdotus 54) on yksi luonnonsuojelu

toimiston tietojenkäsittelyn kehittämisen lähiajan
painopisteitä. Rekisteri on tarkoitus suunnitella ja
toteuttaa yhteistyössä luonnontieteellisten museoi
den ja lääninliallitusten kanssa, joilla tulisi olemaan
yhteysmahdollisuus rekisteriin. Eliöiden suojelua ja
luonnonsuojelualueita koskevan tietojenkäsittelyjär
jestelmän luominen edellyttää tehtyjen suunnitel
mien (ks. Ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston
julkaisu D:lOa, YM 1985) mukaan huomattavia
atk-investointeja.

Uhanalaisten lajien suojelu tulee huomattavasti li
säämään luonnonsuojelutoimiston tehtäviä. Tällä
hetkellä toimistossa käsittelee uhanalaisia lajeja kos
kevia asioita kaksi henkilöä, kumpikin monien mui
den tehtävien ohella. Uhanalaisiin lajeihin käytetty
työpanos on voinut vuosittain olla vain muutamia
kuukausia. Luonnonsuojelutoimistossa on riittämät
tömästi henkilökuntaa jo sen nykyisiä tehtäviä aja
tellen.

Uhanalaisten lajien suojelu vaatii lisää voimavaroja
heti käynnistysvaiheessaan. Uhanalaisten lajien suo
jelua ei ole mahdollista tehostaa riittävästi ilman
henkilöstön lisäystä. Toimikunta ehdottaa, että

(67] valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 1987
perustetaan ympäristöministeriön luonnonsuo
jelutoimistoon uhanalaisten lajien suojelua var
ten kaksi uutta virkaa.

Vesi- ja ympäristöhal]itus

Valtioneuvosto on esittänyt vuoden 1986 tulo- ja
menoarvioehdotuksessaan vesihallituksen siirtämistä
1.10.1986 yleishallinnollisesti ympäristöministeriön
alaisuuteen muodostamalla siitä vesi- ja ympäristö-
hallitus. Samalla vesipiireistä muodostetaan vesi- ja
ympäristöpiirit. Hallinnon uudelleenjärjestelyn yh
teydessä vesi- ja ympäristöhallinnolle annetaan uu
sia jätehuoltoon, ilmansuojeluun ja ympäristöntut
kimukseen liittyviä asiantuntijatehtäviä.

Vesientutkimuslaitoksesta muodostetaan hallinnon
uudelleenjärjestelyn yhteydessä vesi- ja ympäristö-
hallituksen alainen vesien- ja ympäristöntutkimus
laitos, jonka keskeisenä tehtävänä on huolehtia
ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministe
riön toimialaan kuuluvien tehtävien hoidossa tarvit
tavan tiedon hankinnasta. Suurin osa perustutki
muksen luonteisista hallintoa palvelevista tutkimuk
sista tehtäisiin edelleen muissa tutkimuslaitoksissa ja
korkeakouluissa. Tällaisia tutkimuksia olisivat esim.
useimmat luonnonsuojeluun liittyvät tutkimukset.

Vesientutkimuksen organisoimiseksi on kuitenkin
ollut esillä myös vaihtoehto, jossa vesientutkimuslai
toksesta muodostettaisiin suoraan ympäristöministe
riön alainen ympäristöntutkimuslaitos. Tämä näyt
tää luonnonsuojeluhallinnon tarvitsemien tutkimus
ten ja selvitysten kannalta pitkällä tähtäimellä väil
tämättömältä ratkaisulta. Toimikunta ehdottaa, että

(68) ympäristöntutkimustaitoksesta tehdään ympä
ristöministeriön alainen vesi- ja ympäristöhalli
tuksesta riippumaton yksikkö, ja sen yhteyteen
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perustetaan luonnonsuojelututkimusta varten
oma yksikkönsä.

Lääninhaliitukset

Lääninhallituksissa ympäristönsuojeluasiat kuuluvat
lähinnä ympäristönsuojelutoimistoille, joiden tehtä
vinä ovat erilaiset päätös- ja lausuntoasiat sekä
ympäristönsuojelun yleinen seuranta ja valvonta.
Vanhimpia tehtävistä ovat luonnonsuojelulain no
jalla annettavat päätökset yksityismaille muodostet
tavista luonnonsuojelualueista ja luonnonmuisto
merkeistä. Vuoden 1984 alusta lähtien toimistot
ovat suorittaneet ympäristöministeriön ohjauksessa
luonnonsuojelualueiden hankintaa valtiolle ja vas
tanneet pääasiassa tätä koskevista neuvotteluista.
Uhanalaisten lajien suojeluun liittyvät ympäristön
suojelutoimistojen tehtävistä seuraavat:

O uhanalaisten eläin- ja kasvilajien esiintymispaik
kojen suojelun edistäminen läänin alueella,

O uhanalaisten eläin- ja kasvilajien suojelusta huo
lehtiminen maa- ja vesialueiden käytön suunnitte
lun ja ympäristöä muuttavien hankkeiden toteu
tuksen yhteydessä,

O yhteydenpito muihin piirihallintoviranomaisiin,
kuntien viranomaisiin ja maanomistajiin.

Suunnitelmien mukaan lääninhallituksilla tulisi ole
maan yhteysmahdollisuus perustettavaan uhanalais
ten eläin- ja kasvilajien rekisteriin. Tulevaisuudessa
lääninhallitusten ympäristönsuojelutoimistoilla olisi
siten tärkeä asema uhanalaisten lajien suojelussa.
Lääninhallitukset ilmoittaisivat maanomistajille hei
dän alueellaan olevista uhanalaisten lajien esiinty
mistä, silloin kun ne katsovat sen suojelun kannalta
tarpeelliseksi. Lääninhallitukset voisivat myös neu
votella maanomistajien kanssa tarpeellisista suojelu-
toimista. Uhanalaisten lajien esiintymispaikkojen
suojelussa lääninhallitusten apuna olisivat jatkossa
ympäristöministeriön vahvistamat lajikohtaiset suo
jelusuunnitelmat (ks. ehdotus 7).

Lääninhallitusten tehtävänä on myös osallistua lau
sunnonantajina kaavoitus- ja rakennustoimeen. Ny
kyisin vain osasta uhanalaisten lajien elinmahdolli
suuksia heikentävistä hankkeista pyydetään ympä
ristönsuojelutoimiston lausunto. Edellä esittämään-
sä ehdotukseen (21) liittyen toimikunta ehdottaa,
että

(69) viranomaisten toimesta ja muista yhteiskunnan
varoin toteuttavista uhanalaisten lajien elinolo
ja heikentävistä hankkeista pyydetään läänin
hallituksen ympäristönsuojelutoimiston lausun
to.

Lääninhallitusten ympäristötehtävät ovat viime vuo
sina huomattavasti lisääntyneet uuden lainsäädän
nön ja toimivallan siirtojen vuoksi. Ympäristönsuo
jelutoimistojen voimavarat ovat täysin riittämättö
mät niiden tehtäviin nähden. Alueiden hankinta
luonnonsuojelutarkoituksiin ja muu suojelusuunni
telmien toteutus ovat tästä syystä käynnistyneet
hitaasti. Ympäristönsuojelutoimistoissa luonnon-

suojelutehtävät kuuluvat lähinnä yhdelle tarkastajal
le, joka hoitaa uhanalaisten lajien suojeluun liittyvät
tehtävät muiden töidensä ohessa. Joissakin läänin-
hallituksissa luonnonsuojelutehtävissä työskentelee
myös tilapäinen suunnittelija tai tutkija. Toimistoi
hin on vastikään saatu uusia tarkastajan toimia,
joiden tehtävät suuntautuvat kuitenkin lähes koko
naan ilmansuojelun ja jätehuollon alalle.

Uhanalaisten lajien suojelun tehostaminen lisää lää
ninhallitusten luonnonsuojelutehtäviä entisestään.
Toimikunta ehdottaa, että

(70) lääninhallitusten ympäristönsuojelutoimistojen
luonnonsuojelualan henkilöstöä lisätään.

Ympäristönsuojelutoimistoilla on hyvät yhteydet
alueensa luonnontieteellisiin museoihin, luonnon
suojeluyhdistyksiin ja harrastajajärjestöihin. Tämän
ansiosta niillä on myös valmiuksia alueensa uhan-
alaisen lajiston inventointien ja seurannan järjestä
miseen, jos niille osoitetaan tähän varoja. Toimi
kunta ehdottaa, että

(71) ympäristöministeriö käyttää lääninhallituksia
apuna myös uhanalaisten lajien inventoinneissa
ja seurannassa sekä osoittaa niille tähän varo
ja.

Yksityismaiden suojelualueiden pienestä kokonais
pinta-alasta huolimatta niillä on uhanalaisten lajien
suojelussa merkittävä asema. Uhanalaisten lajien
säilyminen näillä alueilla vaatii usein hoitotoimia,
joita ei voida maanomistajalta vaatia. Yksityismai
den luonnonsuojelualueiden hoito on kuitenkin
maassamme järjestämättä. Hoidosta vastaavan or
ganisaation, yhtenäisten ja sitovien ohjeiden sekä
rahoituksen puuttumisen seurauksena alueiden suo
jelutavoitteet ovat monessa tapauksessa toteutuneet
huonosti.

Uhanalaisten lajien suojelu edellyttää yksityismai
den luonnonsuojelualueiden hoidon nopeaa järjestä
mistä. Hoidon olisi tapahduttava lääninhallitusten
valvonnassa ja maanomistajan suostumuksella. Ym
päristöministeriö asetti keväällä 1984 työryhmän
suunnittelemaan yksityismaiden luonnonsuojelu
alueiden hoitoa, minkä vuoksi toimikunta ei tee
asiaan liittyviä yksityiskohtaisia ehdotuksia. Minis
teriön asettama hoitotyöryhmä on jättänyt alueiden
merkintää koskevan ensimmäisen osamietintönsä
(Ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisu
C:9, YM 1985).

Kunnat

Kunnallisen ympäristöhallinnon järjestäminen on
vireillä. Hallituksen antaman kuntien ympäristöhal
lintoa koskeva esityksen mukaan yli 3 000 asukkaan
kuntlin säädetään perustettavaksi 1.7.1986 lukien
ympäristönsuojelulautakunnat. Samassa yhteydessä
lakkautettaisiin kuntien vesilautakunnat. Hallinnon
järjestäminen vahvistaa kuntien asemaa ympäristön
suojeluasioissa ja lisää niiden valmiuksia ympäris
tönsuoj eluun. Hallintoa koskevassa lakiesityksessä
luonnonsuojelu on esitetty yhdeksi kunnan yleiseksi
tehtäväksi. Toimikunta ehdottaa, että



(72] ympäristölautakunnat edistävät kunnan alueel
la olevien uhanalaisten eläin- ja kasvitajien
esllntymien suojelua ja hoitoa.

Kuntien ympäristönsuojelusuunnitelmiin olisi sisäl
lyttävä myös uhanalaiset lajit. Suunnitelmia tehdes
sään ympäristölautakunnat voisivat olla yhteistyössä
paikallisten luonnonsuojeluyhdistysten ja harrasta
jajärjestöjen kanssa.

9.7.2 Maa- ja metsätalousministeriön hal
linnonala

Maa- ja metsätalousministeriö on ympäristöministe
riön ohella toinen merkittävä luonnonsuojeluasiois
ta vastaava ministeriö. Sen toimialue kattaa metsä
talouden, maatalouden, porotalouden, vesirakenta
misen, metsästyksen ja kalastuksen. Ministeriön näi
hin aloihin kuuluvista tehtävistä monet koskevat
tavalla tai toisella myös uhanalaisia lajeja. Tällaisia
ovat ennen muuta kalastus- ja metsästyslakiin liitty
vät tehtävät. Ministeriö käsittelee riistaeläinten ja
talouskalojen rauhoittamista ja pyyntiaikoja. Tämä
koskee myös joitakin uhanalaisia lajeja. Toimikunta
ehdottaa, että

(73] maa- ja metsätalousministeriö ottaa toiminnas
saan huomioon kaikkien uhanalaisten lajien
suojelun tarpeet.

Maa- ja metsätalousministeriön alaisista keskusvi
rastoista ja tutkimuslaitoksista metsähallituksella,
metsäntutkimuslaitoksella ja Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksella on eniten luonnonsuojelutehtä
via.

Metsähallitus

Metsähallituksen tehtävänä on valtion metsien hoi
taminen ja hyödyntäminen. Metsähallituksen toimet
vaikuttavat siten useih uhanalaisten eliölajien elin-
mahdollisuuksiin. Toimikunta ehdottaa, että

(74) metsähallitus ottaa metsätaloustoiminnassaan
huomioon uhanalaisten eläin- ja kasvilajien
suojelun tarpeet.

Metsähallitus on rauhoittanut omalla päätöksellään
huomattavan määrän alueita. Nämä erikoismetsät
jakautuvat aarnialueisiin, luonnonhoitometsiin ja
ojitusrauhoitusalueisiin. Metsähallituksella on lisäk
si hallinnassaan 20 kansallispuistoa, 15 luonnon-
puistoa ja 59 tähän mennessä perustettua soidensuo
jelualuetta. Näiden hoidon valvontaa ja ohjausta
varten metsähallitukseen perustettiin vuonna 1981
luonnonsuojelualuetoimisto. Käytännön hoitotoi
mista ovat vastanneet pääasiassa hoitoalueet, joissa
on kuitenkin toistaiseksi ollut tähän tarkoitukseen
vähän omaa henkilökuntaa. Hoidosta vastaavat
henkilöt ovat tehneet nämä tehtävät yleensä muiden
töidensä ohella.

Uhanalaisen lajin säilyminen suojelualueella vaatii
usein alueen hoitoa. Suojelualueiden hoito- ja val
vontahenkilökuntaa on maassamme aivan liian vä
hän sekä keskus- että aluehallinnossa. Henkilökun

nan lisätarvetta on tarkasteltu lähemmin esim. luon
nonsuojelualueiden hoitotoimikunnan mietinnössä
(Komiteanmietintö 1982:26). Hoitotoimien riittä
mättömyyden vuoksi suojelualueet eivät nykyään
edistä parhaalla mahdollisella tavalla uhanalaisten
lajien suojelua. Uhanalaisten lajien suojelun tehos
taminen edellyttää suojelualuehenkilökunnan tuntu
vaa lisäystä.

Suojelualueiden uhanalainen eläin- ja kasvilajisto
tunnetaan puutteellisesti, monista lajiryhmistä tieto
ja ei ole juuri lainkaan. Suojelualueiden asianmu
kainen hoito edellyttää kuitenkin tällaisia tietoja.
Toimikunta ehdottaa, että

(75) metsähallitus selvittää uhanalaisten lajien esiin
tymisen hatiinnassaan olevilla suojeluatueilla
sekä ottaa näiden lajien suojelutarpeet huo
mioon suunnitellessaan alueiden käyttöä ja hoi
toa.

Metsäntutkimuslaitos

Metsäntutkimuslaitos toimii maassamme metsäntut
kimuksen keskuselimenä. Se huolehtii metsien moni
naiskäyttötutkimuksista ja metsävarojen inventoin
nista. Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa on kaksi
kansallis- ja viisi luonnonpuistoa sekä huomattava
määrä kokeilualueita ja sen omalla päätöksellä pe
rustettuja suojelualueita. Näiden hoito kuuluu met
säntutkimuslaitoksen kokeilualuetoimistolle. Piiri
hallintona on kaksi hoitoaluetta. Niiden henkilö
kunta käsittelee suojelualueita koskevat asiat mui
den töidensä ohella. Toimikunta ehdottaa, että

(76] metsäntutkimuslaitos selvittää uhanalaisten la
jien esiintymisen hallinnassaan olevilla suojelu-
alueilla sekä ottaa näiden lajien suojelun tar
peet huomioon suunnitellessaan suojelualuei
den ja muiden hallinnassaan olevien alueiden
käyttöä ja hoitoa.

Uhanalaisista lajeista hyvin monet ovat metsien
lajeja ja siten metsätalouden vaikutuksille alttiita.
Erilaisten metsän käsittely- ja käyttötapojen vaiku
tuksia eliöstöön on kuitenkin tutkittu meillä erittäin
vähän. Toimikunta ehdottaa, että

(77] metsäntutkimuslaitos tutkii metsätaloudellisten
toimien vaikutuksia eläin- ja kasvilajistoon
yleensä.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen riistantut
kimusosaston tehtävänä on metsästys- ja riistanhoi
totoimien luontaisen perustan selvittäminen ja riis
tanhoidon kehittäminen. Metsästyslaissa määritel
lään ja luetellaan riistaeläimet. Näistä monet ovat
uhanalaisia ja taantuneita. Toimikunnan mielestä
uhanalaisten riistaeläinten tutkimus, hoito ja seu
ranta soveltuvat hyvin myös riistantutkimusosaston
tehtäviksi. Toimikunta ehdottaa, että

(72) riistantutkimusosasto vastaa pääasiallisesti
uhanalaisten riistaeläinten tutkimuksesta ja
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seurannasta sekä tutkii erilaisten riistanhoito
toimien vaikutuksia uhanalaisiin lajeihin yleen
sa.

Kalantutkimusosaston tehtäviin kuuluvat talous
kalakantojen ja niiden hoidon tutkimus sekä valtion
kalanviljelystä huolehtiminen. Näihin liittyen laitos
on tutkinut ja säilyttänyt myös uhanalaisia kalakan
toja. Kaikilla toimikunnan uhanalaisiksi katsomilla
kalalajeilla ja -kannoilla on nykyään tai on ollut
aiemmin myös taloudellista merkitystä. Toimikunta
ehdottaa, että

(79) kalantutkimusosasto kiinnittää toimintaansa
kehittäessään erityistä huomiota uhanalaisten
talouskalalajien ja -kantojen tutkimukseen,
hoitoon ja seurantaan.

9.7.3 Opetusministeriön liallinnonala

Luonnontieteel]iset museot

Biologisesta perustutkimuksesta vastaavat suurelta
osalta yliopistojen ja korkeakoulujen biologian lai
tokset ja luonnontieteelliset museot. Sama koskee
meillä suoritettavaa, määrältään aivan riittämätöntä
luonnonsuojelututkimusta. Huomattavimmat luon
nontieteelliset museot sijaitsevat yliopistojen yhtey
dessä. Yliopistollisia museoita on tällä hetkellä Hel
singin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopiston sekä
Abo Akademin yhteydessä. Kuopion luonnontieteel
linen museo, joka muista museoista poiketen on
kunnallinen, toimii kiinteässä yhteistyössä Kuopion
yliopiston kanssa.

Luonnontieteellisten museoiden tärkeimmät tehtävät
ovat näyte- ja havaintoaineistojen tallennus ja tutki
mus, näyttely- ja opetustoiminta sekä valistus- ja
asiantuntijatehtävät. Tallennus käsittää aineistojen
kartuttamisen, järjestämisen ja luetteloinnin sekä
näytteiden määrittämisen. Luonnontieteellisten mu
seoiden keskeisiä tutkimusaloja ovat taksonomia,
systematiikka ja eliömaantiede. Faunistinen ja fio
ristinen kartoitustyö sekä eliökantojen seuranta ovat
tämän tutkimustyön ja samalla lajien uhanalaisuu
den määrittelyn edellytyksiä.

Toimikunnan ehdottamista toimenpiteistä erityisesti
seuraavat soveltuvat luonnontieteellisten museoiden
tehtäväksi:

O heikosti tunnettujen eliöryhmien lajiston tutki
mus,

O uhanalaisten ja sellaisiksi epäiltyjen lajien esiinty
mistietojen täydennys sekä näitä lajeja koskevan
näytemateriaalin tallennus,

O eliölajien esiintymistietojen kokoaminen atk
rekisteriksi,

O uhanalaisten ympäristötyyppien lajiston tutkimus,

O eläin- ja kasvilajien levinneisyyden ja runsauden
seuranta.

Luonnontieteellisten museoiden voimavarat ovat
mainittujen tehtävien hoitamiseen nykyisellään täy

sin riittämättömät. Museoiden henkilökunnan mää
rä ei ole viime vuosikymmeninä juuri lainkaan
kasvanut kokoelmien ja toiminnan kasvusta huoli
matta. Vuodesta 1977 kevääseen 1984 maamme
yliopistollisten luonnontieteellisten museoiden virko
jen ja tointen määrä lisääntyi ainoastaan viidellä ja
muiden luonnontieteellisten museoiden yhdellä.

Vakanssien riittämättömyyden vuoksi maamme mu
seoista puuttuu lähes kokonaan esim. levien, alku
eläinten, loismatojen sekä monien punkki-, hyön
teis- ja sieniryhmien asiantuntemus. Tämä on hai
tannut tuntuvasti näiden ryhmien tutkimusta ja niitä
koskevaa näyteaineistojen tallentamista, ja siten
myös uhanalaisen lajiston selvitystä. Toimikunnan
mielestä museoissa olisi oltava kattava eri taksono
misten ryhmien asiantuntemus. Toimikunta ehdot
taa, että

(80) luonnontieteellisten museoiden henkilö- ja mui
takin voimavaroja lisätään, ja uusia virkoja
perustettaessa kiinnitetään erityistä huomiota
heikosti tunnettujen eliöryhmien tutkimus
tarpeeseen.

Eläin- ja kasvilajien inventointi- ja seurantatutki
mukset kuuluvat luontevasti museoiden tehtäviin.
Museoissa on eri eliöryhmien asiantuntijoita, laajat
näyteaineistot ja niihin liittyvät tiedostot sekä
kokemusta tämänkaltaisesta tutkimuksesta. Laajan
avustajaverkkonsa avulla monet museot keräävät
koko maan kattavia aineistoja, joita pelkästään
oman henkilökunnan toimesta ei ole mahdollista
hankkia. Myös seurannassa kertyvän aineiston säi
lyttämiseen luonnontieteelliset museot ovat luonteva
paikka.

Museoiden inventointi- ja seurantatutkimuksia ovat
vaikeuttaneet tutkimusmäärärahoj en niukkuus ja
etenkin matkarahojen jokseenkin täydellinen puut
tuminen. Toimikunta ehdottaa, että

(81) luonnontieteellisille museoille osoitetaan riittä
västi matkamäärärahoja tutkimustoimintaan ja
uhanalaisten eläin- ja kasvilajien esiintymis
paikkojen seurantaa varten.

Eliökartoituksen tehostamiseksi on tehty useita esi
tyksiä, mutta toistaiseksi nämä eivät ole johtaneet
mainittaviin tuloksiin. Suomen Akatemian luonnon
tieteellinen toimikunta jätti vuonna 1976 opetusmi
nisteriölle eläin- ja kasvilajien levinneisyystietojen
kokoamista, käsittelyä ja hyväksikäyttöä koskevan
esityksen. Tämän mukaan eri eliöryhmien kartoituk
sesta vastaisivat pääorganisaattorit. Pääorganisaat
tori toimisi luonnontieteellisessä museossa, jossa ala
on hyvin edustettuna. Ryhmävastaavat olisivat eliö
ryhmiensä määrittäjiä ja organisaattoreita. Heitä
olisi kussakin eliöryhmässä muutamia. Kartoitus
avustajat siirtäisivät määritetyt näytetiedot sekä kir
jallisuus- ja arkistotiedot atk-rekisteriin joko itse tai
muokkaamalla tiedot tallentajille kelvolliseen muo
toon. Pääorganisaattorit ja ryhmävastaavat olisivat
museotoimessa ennestään olevia henkilöitä, jotka
tekisivät eliökartoitukseen liittyviä tehtäviä virka
työnään. Kartoitusavustajia museoilla ei yleensä ole,
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minkä vuoksi työryhmän rahoitusesitys painottui
niihin. Varoja toimintaan ei kuitenkaan ole myön
netty.

Valtakunnallisen eliökartoitusjärjestelmän luominen
on tärkeää myös uhanalaisten lajien suojelun kan
nalta. Toimikunta ehdottaa, että

(82) etiökartoitustyö aloitetaan ja sitä kehitetään
tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

Koska valtaosa biologisista näytteistä ja havainnois
ta on luonnontieteellisissä museoissa, esiintymistie
tojen kokoaminen atk-rekisteriksi soveltuisi parhai
ten niiden tehtäväksi. Luonnontieteellisissä museois
sa on kuitenkin hyvin niukasti voimavaroja tiedos
ton tekemiseen kuuluvaa teknistä työvaihetta var
ten. Tähän työvaiheeseen tarvitaan luonnontieteelli
sen peruskoulutuksen saaneita tutkimusavustaj ia.
Tiedostojen laatimista edistäisi myös toimikunnan
edellä esittämän tutkimushenkilökunnan lisäystä
koskevan ehdotuksen (80) pikainen toteuttaminen.

Atk-tiedostoinnin käynnistäminen on todettu kii
reelliseksi tehtäväksi myös museoasian neuvottelu
kunnan laatimassa luonnontieteellisten museoiden
museopoliittisessa ohjelmassa (Komiteanmietintö
1984:63) ja museoiden tietotekniikkatyöryhmän
muistiossa (Opetusministeriön työryhmien muistioi
ta 1985:17). Museopoliittisessa ohjelmassa ehdote
taan, että näytteiden atk-rekisteröintiin tarvittavat
määrärahat osoitettaisiin valtion tulo- ja menoar
viossa suoraan luonnontieteellisille museoille.

Eliölajien esiintymistietojen keskusrekisterin koko
aminen on tärkeää myös uhanalaisten lajien suoje
lun kannalta. Nykyisten voimavarojen niukkuuden
vuoksi atk-tiedostointi saattaa viedä vuosikymme
niä. Rekisterin tietoja käyttävänä tahona myös ym
päristöministeriön olisi osallistuttava sen perustami
sesta koituviin kustannuksiin. Toimikunta ehdottaa,
että

(83) ympäristöministeriö varaa museoiden käyttöön
määräaikaisia voimavaroja uhanataisia lajeja
koskevien tietojen tallentamiseen.

Keskusmuseo

Luonnontieteellisen keskusmuseon suunnittelutoimi
kunta on ehdottanut (Komiteanmietintö 1984:61),
että maamme museotoiminnan kehittämiseksi Hel
singin yliopiston eläinmuseo, kasvimuseo, ki
vimuseo ja paleontologinen museo sekä kasvitieteel
unen puutarha liitettäisiin hallinnollisesti yhteen ja
niistä muodostettaisiin maamme luonnontieteellinen
keskusmuseo. Se toimisi yhteistyössä muiden luon
nontieteellisten museoiden ja kokoelmien kanssa ja
kantaisi päävastuun valtakunnallisesta luonnontie
teellisen museotoiminnan koordinoimisesta.

Suunnittelutoimikunta katsoi, että keskusmuseon
perustaminen ja uusien toimintojen käynnistäminen
on valtakunnallisesti niin merkittävä hanke, että sen
vaatimia voimavaralisäyksiä on pidettävä lähivuosi
na ensisijaisina korkeakoululaitoksen kehittämis
suunnitelmien joukossa. Ehdotuksen mukaan valtio-

neuvoston olisi tehtävä periaatepäätös, jonka mu
kaisesti luonnontieteellinen keskusmuseo peruste
taan vuoden 1987 alussa.

Keskusmuseon keskeisiä tehtäviä olisivat näyte- ja
tutkimusaineiston tallennus sekä tieteellinen tutki
mus. Yhtenä sen tehtävänä olisi seurata, että maam
me kaikkia eliöryhmiä tallennetaan ja tutkitaan.

Keskusmuseon uusista valtakunnallisista tehtävistä
suunnittelutoimikunta on pitänyt kiireellisimpänä
koko maan luonnontieteellistä museotoimintaa pal
velevan atk-pohjaisen keskustiedoston luomista. Eh
dotuksen mukaan tämän toiminnan koordinointiin
olisi ryhdyttävä jo ennen keskusmuseon organisato
rista perustamista.

Keskusmuseon perustaminen on myös uhanalaisten
lajien suojelun edistämisen kannalta tärkeä ja kii
reellinen tehtävä. Toimikunta ehdottaa, että

(84) luonnontieteellinen keskusmuseo perustetaan
suunnittelutoimikunnan laatiman aikataulun
mukaisesti ja että suunnittelutoimikunnan atk
rekisteriä koskevat esitykset toteutetaan mah
dollisimman nopeasti.

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikun
nan mielestä perustamissuunnitelmiin liittyvät kes
kusmuseon henkilöstön lisäysesitykset ovat alimitoi
tettuja museon tieteellisiä sekä aineistojen tallenta
miseen ja käsittelyyn liittyviä tehtäviä ajatellen.

Suunnittelutoimikunnan esitykseen sisältyy myös
maininta mahdollisen ympäristönseurantayksikön
perustamisesta keskusmuseoon. Tämän yksikön teh
täviin kuuluisi myös uhanalaisten lajien seuranta.
Tällä hetkellä museoilla ei kuitenkaan ole henkilö
kunnan ja tilojen puutteen vuoksi mahdollisuuksia
ympäristön laajaan ja systemaattiseen seurantaan.
Seurantayksikön perustamisen edellytyksenä on
suunnittelutoimikunnan mielestä, että ympäristövi
ranomaiset suorittavat siitä aiheutuvat kustannuk
set. Suunnittelutoimikunta ei ole esittänyt yksityis
kohtaisia ehdotuksia seurannan käynnistämisestä.

Luonnontieteellisten museoiden mahdollisuudet
uhanalaisten lajien ja yleensäkin lajiston seurantaan
ovat lähivuosina voimavarojen puutteen vuoksi erit
täin rajoitetut. Ehdotetun seurantayksikön perusta
minen palvelisi myös ympäristöviranomaisten tar
peita, uhanalaisten lajien seurantaa sekä laajempaa
km ympäristön tilan seurantaa. Toimikunta ehdot
taa, että

(85) ympäristöministeriö selvittää mahdollisuutensa
osallistua eläin- ja kasvilajien seurannasta mu
seoille aiheutuviin kustannuksiin.

Biologian laitokset

Yliopistojen ja korkeakoulujen biologian laitoksilla
tehtävä tutkimus on etupäässä perustutkimusta,
mutta ne osallistuvat jossain määrin myös seuranta
tutkimuksiin. Biologian laitokset vastaavat myös
pääosasta alan koulutusta. Toimikunnan mielestä
biologian laitoksille soveltuvat hyvin erityisesti seu
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raavat uhanalaisiin lajeihin liittyvät tutkimustehtä
vät:

O uhanalaisten lajien ekologian, lisääntymisbiolo
gian ja populaatiogenetiikan tutkimus,

O uhanalaisten lajien suojelu- ja seurantamenetel
mien tutkimus,

O uhanalaisten lajien kannalta tärkeiden pienekosys
teemien (kalliot, lähteiköt, purot ym) tutkimus,

O suojelualueiden ekologian tutkimus.

Korkeakoulujen tutkimustoimintaa rahoittavat
usein eri viranomaiset, säätiöt sekä Suomen Akate
mia. Korkeakoulut osoittavat tällöin tutkimusten
tarvitsemat tilat, tutkimusjohdon ja työvoiman.
Uhanalaisten lajien tutkimuksen osalta ympäristövi
ranomaisten olisi lisättävä rahoitustaan yliopistojen
ja korkeakoulujen biologian laitoksille (ks. ehdotus
66).

Esimerkiksi monet uhanalaisuuden biologiaan liitty
vät tutkimukset soveltuvat erinomaisesti opinnäyte
töinä tehtäviksi. Toimikunta ehdottaa, että

(86] yliopistojen ja korkeakoulujen biologian lai
tokset ottavat uhanalaisuuteen liittyvät tutki
muksen tarpeet huomioon suunnitellessaan lai
tosten tutkimusohjelmia ja opinnäytetöitä.

Suomen Akatemia

Opetusministeriön alaisen Suomen Akatemian ym
päristötieteellisellä toimikunnalla on huomattava
merkitys maamme ympäristöntutkimuksen suuntaa
misessa ja rahoituksessa. Toimikunta ehdottaa, että

(87] ympäristötieteellinen toimikunta ottaa uhan
alaisten lajien ja suojelualueiden tutkimuksen

yhdeksi tukemansa tutkimuksen paino
pistealueeksi.

Uhanalaisten lajien suoj eluun liittyy runsaasti sel
laista perustutkimusta, jota valtion luonnontieteelli
nen ja maa- ja metsätieteellinen toimikunta ovat
rahoittaneet. Toimikunta ehdottaa, että

(88] luonnontieteellinen ja maa- ja metsätieteettinen
toimikunta käyttävät tutkimusten rahoituspää
töksissä yhtenä kriteerinä lajien uhanalaisuut
ta.

9.7.4 Luonnonsuojelu- ja harrastajajärjestöt

Maamme luonnonsuojelu- ja harrastajajärjestöihin
kuuluu yhteensä tuhansia eläin- ja kasvilajeista kiin
nostuneita henkilöitä. Heillä on hyvä paikallistunte
mus ja myös joidenkin eliöryhmien hyvä lajintunte
mus. Lintujen, perhosten ja putkilokasvien harras
tajia on runsaasti. Näiden ryhmien harrastajat ovat
kin uhanalaisten lajien seurantaa ajatellen merkittä
vää voimavara. Myös monet uhanalaisten eläin- ja
kasvilajien hoitotoimet sopivat harrastajille. Met
sästys- ja kalastusjärjestöillä on hoitotoimista jo
runsaasti kokemusta. Toimikunta ehdottaa, että

(89] valtiovalta tukee aiempaa enemmän luonnon-
suojelu- ja harrastajajärjestöjen mahdollisuuk
sia osallistua yhdessä viranomaisten kanssa
uhanalaisten lajien seurantaan, inventointeihin
ja suojelutoimiin.

Valtiovalta voi lisätä järjestöjen panosta esim. jär
jestämällä harrastajille koulutusta, ohjaamalla har
rastusta ja osallistumalla harrastajille seurannasta
köituviin kustannuksiin.
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10 Toimikunnan ehdotusten taloudelliset vaikutukset

Uhanalaisten eläin- ja kasvilajien suojelu on Suo
messa toimikunnan esittämässä laajuudessa uutta ja
aiheuttaa sen vuoksi lisäkustannuksia. Niitä aiheut
tavat hallinnon kehittäminen, lajikohtaisen suojelun
suunnittelu ja toteutus, uhanalaisten lajien ja elin
ympäristöjen inventoinnit ja tutkimukset, uhanalais
ten lajien seuranta, suojelualueiden perustaminen
sekä uhanalaisten lajien elinympäristöjen hoito.

Lisäkustannukset jakautuvat ympäristöministeriön,
maa- ja metsätalousministeriön, opetusministeriön
(korkeakoululaitos, Suomen Akatemia) ja sisäasi
ainministeriön (lääninhallitukset) hallinnonaloille.
Toimikunta esittää ainoastaan ympäristöministeriön
pääluokkaa koskevat laskelmat. Muiden ministeriöi
den hallinnonalan kustannuksista toimikunta ei esitä
arvioita. Suurin osa lisäkustannuksista koskee ym
päristöministeriön hallinnonalaa. Uhanalaisten la
jien suojelun tehostaminen sisältyy mainintana ym
päristöministeriön hallinnonalan toiminta- ja talous-
suunnitelmaan vuosiksi 1986—1990.

Suojelun nopeasta ja tehokkaasta käynnistämisestä
on pitkällä tähtäyksellä huomattavia taloudellisia
säästöjä, sillä mitä aikaisemmin vähenemisen ai
heuttaviin syihin ja uhkatekijöihin puututaan sitä
pienempiä kustannuksia suojelu yleensä vaatii. Hä
viämisen partaalla olevien lajien kannan elvyttämi
nen vaatii usein runsaasti varoja. Uhanalaisten la
jien tutkimuksen lisääminen aikaansaa säästöjä te
hostamalla suojeluun osoitettavien varojen käyttöä.

10.1 Hallinto
Toimikunnan mielestä (ehdotus 67) uhanalaisten
lajien suojelun kehittäminen edellyttää kahden uu
den viran perustamista ympäristöministeriön luon
nonsuojelutoimistoon. Tästä aiheutuvat kustannuk
set ovat vuodessa noin 250 000 mk.

Uhanalaisten lajien suojelun tehostaminen ja seu
rannan käynnistäminen lisäävät muutenkin ylikuor
mitettujen lääninhallitusten ja luonnonsuojelualue
hallinnon tehtäviä. Lääninhallituksissa ja luonnon
suojelualuehallinnossa ei tarvita pelkästään uhan
alaisiin lajeihin erikoistunutta henkilökuntaa, mutta
uhanalaisten lajien suojelun kehittäminen edellyttää
näiden virastojen luonnonsuojelutehtävissä toimi
vien henkilöiden ja muiden voimavarojen nopeaa ja
tuntuvaa lisäämistä.

Toimikunnalla ei ole ollut mahdollisuuksia perehtyä
yksityiskohtaisesti lääninhallitusten ja luonnonsuo
jelualuehallinnon kehittämistarpeisiin. Ympäristö-
ministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunni
telmassa vuosiksi 1986-1990 todetaan, ettei läänin-
hallitusten palvelutasoa voida ympäristötehtävien
lisääntymisen vuoksi enää säilyttää edes välttävänä

ilman henkilölisäyksiä. Suunnitelman mukaan lää
ninhallituksiin perustetaan ympäristöosastot ja nii
den toimintaedellytyksiä parannetaan osoittamalla
niille riittävät voimavarat.

Suunnittelukauden alkuun mennessä on tarkoitus
selvittää luonnonsuojelutehtäviin tarvittavan henki
löstön tarve, johon vaikuttaa osaltaan ministeriön,
metsähallituksen luonnonsuoj elualuetoimiston ja
metsäntutkimuslaitoksen työnjako.

10.2 Lajikohtainen suojelu
Valtiovalta on käyttänyt Suomessa uhanalaisten
eläin- ja kasvilajien suojeluun niukasti varoja. Suu
rin osa näistä on käytetty maa- ja metsätalousminis
teriön hallinnonalalla. Valtion tulo- ja menoarvio
esityksessä vuodelle 1986 on momentin 30.35.41.
‘luonnonvaraisten eläinten aiheuttamien vahinko

jen korvaaminen” alamomentille 3. “saimaanhyl
keen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen” osoi
tettu 650 000 mk. Näitä varoja saadaan käyttää
saimaannorpan aiheuttamien vahinkojen estämistä
tarkoittaviin sekä saimaannorppakannan suojelemi
seksi tarvittaviin toimiin. Saman momentin alamo
mentille 2. “petoeläinten aiheuttamien vahinkojen
korvaaminen” on osoitettu 3 000 000 mk, joka
palvelee välillisesti uhanalaisten petoeläinten suoje
lua. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla
on lisäksi käytetty vuosittain useita satoja tuhansia
markkoja uhanalaisten talouskalalajien ja -kantojen
tutkimukseen, suojeluun ja hoitoon. Monien
kalanviljelylaitosten yhtenä tehtävänä on uhanalai
sista talouskalakannoista huolehtiminen.

Ympäristöministeriön hallinnonalalla suoraan uhan
alaisten lajien suojeluun on käytetty vuosina 1984—
85 vuosittain alle 10 000 mk. Tämän lisäksi varoja
on käytetty jonkin verran rauhoitettujen harvinais
ten eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen,
johon on vuoden 1986 tulo- ja menoarvioesityksessä
osoitettu 100 000 mk (momentti 35.15.42.). Toimi
kunnan mielestä näiden varojen käyttötarkoitus olisi
määriteltävä väljemmin kattamaan kaikki uhana
laisten lajien aiheuttamat vahingot.

Valtion uhanalaisten lajien suojeluun osoittamien
varojen niukkuus käy selväksi kun verrataan tilan
netta Ruotsiin, jossa yksinomaan uhanalaisten kas
vien suojeluun ja tutkimukseen käytetään varoja
vuonna 1985 1 650 000 mk. Todettakoon myös, että
Maailman Luonnon Säätiön Suomen Rahasto on
varannut vuodeksi 1986 uhanalaisten eläinten suoje
luun 170 000 mk ja uhanalaisten kasvien suojeluun
85 500 mk.

Uhanalaisten lajien suojeluun liittyvistä tehtävistä
tällä hetkellä vain pieni osa voidaan rahoittaa val
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tion tulo- ja menoarviossa jo olevin varoin. Uhan
alaisten lajien suojelun vaatimia toimia varten tulo
ja menoarvioon olisi perustettava ympäristöministe
riön hallinnonalalle “uhanalaisten lajien suojelu ja
hoito”-momentti (35.15 .xx.). Tälle momentille osoi
tettavia varoja käytettäisiin lähinnä lajikohtaisten
suojelusuunnitelmien laatimiseen ja toteutukseen,
seurantaan, seurantatietojen muokkaukseen, tarkis
tamiseen ja rekisteröintiin sekä uhanalaisille lajeille
tärkeiden alueiden hoitoon. Näihin tarkoituksiin
tulo- ja menoarviossa ei ole nykyään lainkaan osoi
tettu varoja.

Suojelun ja seurannan käynnistämiseksi uudelle mo
mentille olisi osoitettava lähivuosina (1987-) vähin
tään 3 000 000 mk. Lajikohtaisten suojelusuunnitel
mien valmistuttua varojen tarve kasvaa. Uuden
momentin varojen lähivuosien käyttösuunnitelmaksi
toimikunta ehdottaa seuraavaa:

Yhteensä 3 000 000 mk

Lajikohtaisten suojelusuunnitelmien laatiminen ja
toteutus on toimikunnan keskeisimpiä ehdotuksia.
Toimikunnan mielestä erittäin uhanalaisten lajien
suojelusuunnitelmat olisi laadittava ja osin toteutet
tavakin vuoden 1990 loppuun mennessä. Toimikun
ta on arvioinut erittäin uhanalaisten lajien suojelu-
suunnitelmien (laatiminen ja toteutus) vaativan va
roja vuosina 1987—90 lajia kohden keskimäärin
40 000 mk. Koska yksityiskohtaisia suojelusuunni
telmia ei ole vielä saimaannorppaa lukuun ottamatta
tehty, arvio on suuntaa-antava. Samalla se on kui
tenkin varovainen. Yksittäiset lajit ovat hoitokohtei
na hyvin erilaisia, mutta joskus yksittäisenkin lajin
suojelu vaatii huomattavasti varoja. Tästä paras
esimerkki on saimaannorppa.

Käyttämällä arviota 40 000 mk/laji erittäin uhan
alaisten lajien (yhteensä n. 150) suojelu vaatii vuosi
na 1987—90 vuosittain edellä esitetyn 1 600 000 mk
(150 x 40 000 mk /4).

tä. Toimikunta on tehnyt useita ehdotuksia (mm.
1-6,66) uhanalaisten lajien tutkimuksen lisäämiseksi.
Tutkimusvaroja tarvitaan lisäksi monien uhanalai
sille lajeille tärkeiden elinympäristöjen levinneisyy
den ja suojelutarpeen selvittämiseen (ehdotukset
41,43,44) sekä luonnonsuoj elualueiden uhanalaisen
lajiston perusinventointiin (75,76).

Luonnonsuojelututkimuksen varojen kasvattamis
tarve on todettu myös vuoden 1985 tulo- ja menoar
vioesityksen perusteluissa: “luonnonsuojeluohjel
mien toteuttaminen, uhanalaisten lajien suojelu ja
luonnonsuojelualueiden hoito edellyttävät tutkimus
toiminnan tehostamista”.

Ympäristöministeriön hallinnonalan toiminta- ja ta
loussuunnitelmassa vuosiksi 1986—1990 luonnon
suojelututkimuksen määrärahojen tarpeeksi on arvi
oitu vuosina 1986—87 vuosittain 700 000 mk. Toi
mikunnan mielestä tämä arvio on liian pieni eikä
siinä ole otettu riittävästi huomioon uhanalaisten
lajien tutkimustarvetta. Maa- ja metsätalousministe
riön hallinnonalan luonnon- ja ympäristönsuojelu
tutkimuksen työryhmä arvioi vuonna 1983 mietin
nössään (Luonnonvarainhoitotoimiston julkaisu 6)
luonnonsuojelututkimuksen kehittämisen edellyttä
vän vuosittain 1 300 000 mk:n lisäystä tutkimus
varoihin. Lisäystarpeesta uhanalaisten eläinten ja
kasvien esiintymisen selvittämiseen ja suojeluun liit
tyvien tutkimusten osuudeksi arvioitiin 350 000 mk,
arvokkaita luonnonalueita koskevien tutkimusten
osuudeksi 460 000 mk ja luonnonsuojelualueita kos
kevien tutkimusten osuudeksi 210 000 mk. Uhan
alaisten lajien määrää ei osattu vielä tuolloin arvioi
da, minkä vuoksi työryhmän arvio on näiltä osin
liian pieni.

Toimikunnan esittämien tutkimusehdotusten toteut
tamiseksi uhanalaisten lajien sekä niiden suojelua
palvelevaan tutkimukseen olisi osoitettava vuonna
1987 lisävaroja vähintään 800 000 mk, ja luonnon
suojelututkimuksen varojen määrää olisi kasvatetta
va suunnittelukaudella 1987—1990 nopeammin kuin
toiminta- ja taloussuunnitelmassa on esitetty. Ehdo
tettu 800 000 mk:n lisäys vuodeksi 1987 jakaantuu
seuraavasti:

10.3 Tutkimus
Vuoden 1986 tulo- ja menoarvioesityksessä on mo
mentille 35.10.22. “luonnonsuojelu- ja ulkoilututki
mukset” osoitettu 450 000 mk, josta 400 000 mk on
käyttösuunnitelman mukaan varattu luonnonsuoje
lututkimukseen. Vuonna 1985 luonnonsuojelututki
mukseen käytettiin 350 000 mk.

Luonnonsuojelututkimukseen osoitettujen varojen
määrä on ollut jo pitkään aivan riittämätön. Lisäksi
huomattava osa vuoden 1986 varoista menee pysy
väisluonteisten henkilöiden palkkoihin. Uhanalaisiin
lajeihin luonnonsuojelututkimuksen varoista käytet
tiin vuonna 1985 vain runsaat 40 000 mk.

Luonnonsuojelualueiden uhanalainen lajisto olisi
selvitettävä nopeasti määräaikaisprojektina ennen
uhanalaisten lajien luettelon ensimmäistä tarkistusta
vuonna 1990. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa
todetaan tutkimuksen kehittämisen yhteydessä, että

Lajikohtaiset suojelutoimet
Uhanalaisten lajien seuranta
Elinympäristöjen hoito

1 600 000 mk
600 000 mk
800 000 mk

O Uhanalaisten lajien tutkimus
(etenkin lajistoselvitykset sekä
uhanalaisten lajien biologian ja
suojelumenetelmien tutkimus)

O Uhanalaisille lajeille tärkeiden
ympäristötyyppien esiintymisen
ja suojelutarpeen selvitykset

O Luonnonsuojelualueiden uhana
laisen lajiston perusinventointi

300 000 mk

250 000 mk

250 000 mk

Yhteensä 800 000mk

Uhanalaisten lajien suojelu edellyttää luonnonsuoje
lututkimuksen varojen nopeaa ja tuntuvaa lisäämis



‘luonnonsuojelussa painopisteitä ovat nykyisten ja
tulevien luonnonsuojelualueiden perusinventointi ja
luonnonsuojelualueiden hoidon perusteiden tutki
mus,,.

Suuri osa uhanalaisten lajien suojelussa tarvittavasta
tiedosta tuotetaan ympäristöministeriön hallinnon-
alan ulkopuolella: korkeakoululaitoksen piirissä,
luonnontieteellisissä museoissa, Riista- ja kalatalou
den tutkimuslaitoksessa sekä Suomen Akatemian
rahoittamana. Näiden tahojen valmiuksia uhanalais
ten lajien suojelua palvelevaan tutkimukseen olisi
kehitettävä, ja toimikunta onkin tehnyt useita tähän
tähtääviä ehdotuksia (78-85,87,88).

Ympäristöministeriölle tulo- ja menoarviossa luon
nonsuojelututkimukseen osoitettavista varoista suu
rin osa on tarkoituksenmukaista käyttää korkeakou
luilta, luonnontieteellisiltä museoilta ja valtion tut
kimuslaitoksilta tilattaviin tutkimushankkeisiin ja
selvityksiin. Ympäristöministeriön hallinnonalan
toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan ministeriö
pyrkii vahvistamaan suunnittelukaudella 1986—
1990 ympäristön- ja luonnonsuojelututkimuksen
asemaa valtion tutkimuslaitoksissa merkittävästi.

10.4 Seuranta
Toimikunta on ehdottanut (55), että uhanalaisten
lajien seurannan toteuttamisen ohjaamiseksi asetet
taisiin suppea asiantuntij atoimikunta. Seurantatoi
mikunnasta aiheutuisi menoja vuosittain arviolta
150 000 mk.

Toimikunnan ehdotus (54) uhanalaisten lajien atk
rekisterin perustamiseksi on otettu huomioon ympä
ristöministeriön tietojenkäsittelyn kehittämissuunni
telmassa, joten ehdotus ei aiheuta lisämenoja jo
olemassaoleviin suunnitelmiin. Luonnonsuojelutoi
miston tietojenkäsittelyn kokonaistutkimuksessa ja
kehittämissuunnitelmassa (Ympäristön- ja luonnon
suojeluosaston moniste Dli, YM 1985) on arvioitu
toimiston vuosien 1985—90 laitehankintakustannuk
siksi 1 620 000 mk ja tietosysteemin valmistamiskus
tannuksiksi 1 085 000 mk. Suunnitelman mukaan
toimistoon palkattaisiin atk-suunnittelija vuodesta
1987 lähtien sekä vuosiksi 1987—90 määräaikaisia
tiedontallentajia noin kahdeksan henkilötyövuoden
edestä.

Uhanalaisten lajien seurannan maastotöistä aiheutu
vat menot on otettu edellä huomioon “uhanalaisten
lajien suojelu- ja hoito” -momentissa kuten myös
seurantatietojen tarkistamisen ja muokkaamisen
vaatimat menot.

10.5 Suojelualueiden perustaminen
Toimikunta ei ole voinut laatia yksityiskohtaista
uhanalaisten lajien esiintymien suojeluohjelmaa.
Uhanalaisten lajien suojelu edellyttää vahvistettujen
suojelualueohjelmien vähäistä tarkistamista ja täy
dentämistä sekä monien ohjelmiin sisältymättömien
luontotyyppien kohteiden rauhoittamista. Viimeksi

mainitut ovat enimmäkseen suppeita, ja niiden ko
konaispinta-alakin on vähäinen olemassaoleviin suo
j elualueohj elmiin verrattuna.

Vuoden 1986 tulo- ja menoarvioesityksessä on mo
mentille 35.20.88 “maan hankkiminen luonnonsuo
jelualuetarkoituksiin” osoitettu 40 000 000 mk, jo
ka käytetään budjettiperusteiden mukaisesti maa- ja
vesialueiden ostamiseksi ja pakkolunastamiseksi
luonnonsuojelutarkoituksia varten lähinnä valtio
neuvoston vahvistamien periaateohjelmien toteutta
miseksi. Ympäristöministeriön hallinnonalan toi
minta- ja taloussuunnitelmassa vuosiksi 1986—1990
näiden määrärahojen tarpeeksi on arvioitu vuosit
tain 40 000 000 mk.

Huomattava osa tärkeistä uhanalaisten lajien esiin
tymispaikoista on yksityismailla. Tällaisten kohtei
den rauhoittamiseen on vuoden 1986 tulo- ja meno
arvioesityksessä osoitettu momentille 35.15.41.’ ‘kor
vaukset suojelualueiden perustamisesta” 2 200 000
mk. Näitä varoja saadaan käyttää luonnonsuojelu
lain mukaan yksityismaille muodostettavien suojelu-
alueiden perustamisesta maanomistajille aiheutuvien
taloudellisten menetysten korvaamiseen. Ympäristö-
ministeriön hallinnonalan talous- ja toimintasuunni
telmassa vuosiksi 1986—1990 korvausrahojen käyt
tötarpeen on arvioitu kasvavan voimakkaasti. Laji
kohtaisten suojelusuunnitelmien valmistuttua ja
suojelualueiden perustamistarpeen siten kasvaessa
näiden varojen tarve kuitenkin kasvaa talous- ja
toimintasuunnitelmassa esitettyä nopeammin.

Uhanalaisten lajien esiintymät ovat yleensä pieni-
alaisia, mutta monissa tapauksissa niiden yksikkö
hinta on korkea (esim. ikimetsät). Toimikunta on
arvioinut esiintymispaikkojen suojelun vaativan al
kuvaiheessa korvaus- ja ostomäärärahoihin yhteensä
n. 8 000 000 mk:n lisäyksen vuodessa. Lajikohtais
ten suoj elusuunnitelmien valmistuttua määrärahojen
tarve kasvaa 1990-luvulla. Toimikunnan mielestä
ostomäärärahan käyttöperusteita olisi muutettava
niin, että näitä varoja saadaan tarvittaessa käyttää
myös uhanalaisten lajien esiintymispaikkojen hank
kimiseen valtiolle, vaikka nämä eivät sisältyisi vah
vistettuihin suojelualueohjelmiin.

10.6 Elinympäristöjen hoito
Uhanalaisen eläin- tai kasvilajin suojelu vaatii usein
elinympäristön hoitoa, minkä vuoksi toimikunta on
tehnyt useita hoitoon liittyviä ehdotuksia. Suojelu
alueistomme on viime aikoina laajentunut tuntuvas
ti, mutta suojelualueiden hoito on henkilöstön ja
organisaation puutteiden vuoksi edelleen paljolti
järjestämättä. Suojelualueiden merkitystä uhanalais
ten eläin- ja kasvilajien suojelussa on lisättävä
hoitoa tehostamalla. Elinympäristöjen hoito on ulo
tettava myös suojelualueiden ulkopuolisiin uhan
alaisten lajien esiintymiin.

Valtionmaiden suojelualueiden hoitoon vuoden 1986
tulo- ja menoarvioesityksessä on osoitettu momen
tule 35.20.22. “luonnonsuojelualueiden hoito ja
kunnossapito” 3 450 000 mk. Alamomentin 1. “Ur
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ho Kekkosen kansallispuiston hoito ja kunnossapi
to” osuus tästä on 780 000 mk ja alamomentin 2.
‘metsähallituksen muiden suojelualueiden hoito ja

kunnossapito” osuus 2 170 000 mk. Alamomenttia
2. saadaan käyttää metsähallituksen hallinnassa ole
vien, luonnonsuoj elulainsäädäntöön perustuvien
suojelualueiden hoitomenoihin ja opastustoimintaan
sekä rakennusten, teiden ja tieosuuksien korjauk
seen ja kunnossapitoon. Alamomentille 3. “metsän-
tutkimuslaitoksen suojelualueiden hoito ja kunnos
sapito” tulo- ja menoarvioesityksessä on osoitettu
500 000 mk.

Uhanalaisten lajien suojelun vaatimiin ympäristön
hoitotoimiin momentin 35.20.22. varoja ei ole voitu
käyttää toistaiseksi juuri lainkaan. Tällaisten toi
mien suorittaminen edellyttääkin valtionmaiden suo
j elualueiden hoitovaroj en tuntuvaa kasvattamista.
Tarve on ilmaistu selvästi myös ympäristöministe
riön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmas
sa vuosiksi 1986—1990: “ympäristöministeriö vah
vistaa kansallis- ja luonnonpuistojen hoito- ja käyt
tösuunnitelmat suunnittelukauden alkuun mennessä.
Suunnitelmien toteuttamiseksi tulee hoito- ja kalus
tomäärärahoja nostaa nykyisestä tasosta olennaises

Jos valtionmaiden suoj elualueiden hoitoon
osoitetaan tulo- ja menoarviossa toiminta- ja talous-
suunnitelman mukaiset varat, uhanalaisten lajien
suojelun edellyttämä elinympäristöjen hoito voidaan
toimikunnan mielestä toteuttaa tyydyttävästi val
tionmaiden suojelualueilla. Tämä edellyttää kuiten
kin, että näiden alueiden uhanalaisen lajiston perus
inventointi toteutetaan muilla varoilla. Uhanalaisten
lajien suojelun edellyttämä alueiden hoito ei ole
erillistehtävä, vaan se kuuluu yhtenä osana alueiden
asianmukaiseen hoitoon.

Yksityismaiden ]uonnonsuojelualueilla elinympäris
töjen hoito on toistaiseksi järjestämättä. Näiden
alueiden hoitoon on voitu viime vuosina käyttää
vain tulo- ja menoarvion momenttia 35.15.21.
‘luonnonsuojelun yleismenot”, johon on vuoden

1986 tulo- ja menoarvioesityksessä osoitettu 270 000
mk. Momentin varoja saadaan käyttää iuonnonsuo
jelualueiden hoitoon, tutkimukseen ja suunnitteluun
sekä ympäristöministeriön ja lääninhallitusten ohjei
den mukaisesti luonnonsuojelukohteiden merkin
tään.

Uhanalaisten lajien suojelun tehostamiseksi yksityis
maiden suojelualueiden hoito on järjestettävä ja
siihen on osoitettava tarvittavat varat. Nykyinen
käytäntö, hoidon rahoitus luonnonsuojelun yleisme
noista, on selvä epäkohta. Tämän on todennut myös
yksityismaiden luonnonsuojelualueiden hoitotyöryh
mä, joka on ehdottanut ensimmäisessä osamietin
nössään (Ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston jul
kaisu C:9, YM 1985), että ympäristöministeriön
tulo- ja menoarvioon perustettaisiin uusi momentti,
jolle osoitettavia määrärahoja saadaan käyttää yksi
tyismailla sijaitsevien luonnonsuojelukohteiden hoi
toon ja merkintään. Työryhmä on ehdottanut mo
mentille varattavan vuodeksi 1986 1 900 000 mk,
missä on otettu huomioon vain yksityismaiden luon
nonsuoj elualueiden merkinnästä koituvat kustan
nukset, ei uhanalaisten lajien edellyttämää hoitoa.
Työryhmä tekee ehdotuksensa tarpeellisista hoito-
toimista sekä niiden järjestämisestä ja kustannuksis
ta myöhemmin.

Toimikunnan mielestä hoitotyöryhmän ehdottaman
uuden momentin varoja olisi voitava käyttää myös
uhanalaisten lajien esiintymien hoitoon. Uhanalais
ten lajien suojelu edellyttää, että momentille osoite
taan riittävästi varoja.

Vuoden 1986 tulo- ja menoarvioesityksessä ympäris
töministeriön hallinnonalalle on esitetty perustetta
vaksi uusi momentti 30.20.77. “luonnonsuojelu
alueiden kunnostus”, jolle on osoitettu varoja
500 000 mk. Näitä rahoja käytettäisiin lähinnä vesi
hallituksen toimesta Parikkalan Siikalahdella suon
tettaviin alueen luonnontilan palauttamiseen tähtää
viin maa- ja vesirakennustöihin sekä niiden suunnit
teluun. Toimikunnan mielestä näiden varojen määrä
olisi kasvatettava toiminta- ja taloussuunnitelmassa
esitetylle tasolle ja niitä olisi voitava käyttää perus
tettavilla vesi- ja ympäristöpiireillä teetettäviin
uhanalaisten lajien suojelun vaatimiin luonnonsuo
jelualueiden hoitotoimiin.

Suojelua]ueiden ulkopuolisia elinympäristön hoito
toimia varten tulo- ja menoarviossa ei ole osoitettu
varoja. Tällaisten hoitotoimien rahoitus olisi toimi
kunnan mielestä toteuttettava tulo- ja menoarvioon
perustettavan uuden momentin “uhanalaisten lajien
suojelu ja hoito” varoin.
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Taulukko 11. Toimikunnan ehdotusten taloudelliset vaikutukset vuonna 1987. KTS tarkoittaa ympäristömi
nisteriön hallinnonalan toiminta ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 1986—1990. Luvut ovat tuhansia markkoja.

Vuoden 1986 KTS Toimikunnan eh
tulo- ja meno- 1987 dotusten aiheutta
arvioesitys ma lisäys KTS:ään

verrattuna

Palkkaukset (35.01.01.) 250

Luonnonsuojelututkimukset (35.10.22.) 400 700 800

Maan hankkiminen luonnonsuojelu- 40 000 40 000
tarkoituksiin (35.20.88) 8 000

Korvaukset suojelualueiden perustamisesta 2 000 4 000 -

(35.15.41.)

Uhanalaisten lajien suojelu ja hoito (35.15.xx) 3 000

Valtion luonnonsuojelualueiden hoito ja 3 450 4 000
kunnossapito (35.20.22)

Yksityismaiden suojelualueiden merkintä ja 1 900*
hoito (35.20.xx)

Luonnonsuojelualueiden kunnostus (35.20.77.) 500 2 500

Seurantatoimikunta (35.99.08) 150

Yhteensä 12 200

* Yksityismaiden luonnonsuojelualueiden hoitotyöryhmän mietintö 1 (Ympäristö- ja luonnonsuojeluosaston
julkaisu C:9, YM 1985).
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11 Eriävä mielipide

Koska en ole voinut yhtyä siihen toimikunnan enem
mistön kantaan toimenpide-ehdotukseksi, jonka
mukaan saimaanhylje, vesikko ja viiriäinen tulisi
siirtää metsästyslaissa mainittujen riistaeläinten jou
kosta luonnonsuojelulain piiriin, esitän kantanani,
että mainitut lajit tulee säilyttää edelleen metsästys-
lain piirissä. Perusteiksi haluan esittää mm. seuraa
vaa:

Luonnossa eläinkannat vaihtelevat ja eläimistööm
me tulee jatkuvasti uusia riistaeläimiä, jotka ovat
aluksi harvalukuisia. On olemassa myös lukuisia
esimerkkejä siitä, että tällä hetkellä runsaana esiin
tyvä riistalaji on ollut jossakin vaiheessa hyvinkin
uhanalainen.

Kun aikoinaan tietyt nisäkäs- ja lintulajit on jaettu
metsästyslaissa ja luonnonsuojelulaissa lueteltuihin
eläimiin, niin jako ei ole perustunut eläinkantojen
sen hetkiseen runsauteen, vaan siihen, mitkä eläimet
sopivat tai voivat joutua pyynnin kohteeksi. Tästä

syystä metsästyslaki sisältää kaikki pyyntiä koskevat
määräykset, mukaan lukien kysymyksen metsästys
oikeudesta, pyyntitavoista ja seuraamuksista.

Metsästyslain piiriin kuuluu tälläkin hetkellä eräitä
lajeja, joiden kanta on niin vähälukuinen ja lajeihin
kohdistuvat uhkatekijät ovat sen laatuisia, että laje
ja on pidettävä uhanalaisina. Metsästyslain perus
teella ko. lajit ovat rauhoitetut. Metsästyslainsää
däntö antaa näille lajeille vähintään yhtä hyvän
suojan kuin luonnonsuojelulainsäädäntö. Metsästys-
alan hallinnollinen järjestelmä antaa mahdollisuu
den huolehtia näistä uhanalaisista riistaeläinlajeista
paremmin kuin mikään muu olemassa oleva järjes
telmä (organisaatio, varat, vartiointi ja metsästäjien
vastuu).

Tätä perusjärjestelmää ei tulisi muuttaa, sillä jos
näin menetellään, joudutaan sitä aina muuttamaan
eläinkantojen vaihdellessa, mikä ei voi olla tarkoi
tuksenmukaista.

Esa Niemelä
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12 Yhteenveto

Ihmisen toimien vuoksi eliölajeja on hävinnyt ja
joutunut häviämisvaaraan eli uhanalaisiksi jo sato
jen vuosien ajan. Viime vuosikymmeninä lajien
häviämisnopeus on kuitenkin kiihtynyt huolestutta
vasti. Vasta 1960-luvun lopulta lähtien alettiin uhan
alaisten lajien suojeluun kiinnittää eri puolilla
maailmaa erityistä huomiota. Suojelun perustaksi
on kehitetty kansallisia ja kansainvälisiä uhanalais
ten lajien luetteloja.

Ensimmäiset luettelot Suomen uhanalaisista selkä
rankaisista, putkilokasveista ja selkärangattomista
eläimistä laadittiin vuonna 1975. Yhtenäinen, kaik
kia eliöryhmiä koskeva uhanalaisten lajien selvitys
ja järjestelmällinen lajiston suojelu on kuitenkin
puuttunut maastamme.

Suojelun perusteet ja tavoitteet. Kaikki lajit ovat
luonnonsuojelun kannalta periaatteessa samanarvoi
sia. Jokaisella niistä on merkitystä maamme luon
non monipuolisuuden ja erityispiirteiden ilmentäjä
nä. Osalla on myös huomattavaa ekologista, tutki
muksellista tai taloudellista merkitystä, osa taas
liittyy olennaisesti maamme historiaan ja kulttuu
riin. Sivistysvaltiona Suomella on velvollisuus säilyt
tää kaikki alueensa eläin- ja kasvilajit.

Uhanalaisuuden arviointi. Toimikunta on pyrkinyt
tarkastelemaan koko eliölajistoamme. Arvioinnin
ulkopuolelle on kuitenkin jätetty tällä vuosisadalla
saapuneet tulokaslajit sekä ihmisen ja kotieläinten
loiset. Lajien lisäksi on joissakin tapauksissa käsitel
ty myös lajin sisäisiä yksiköitä (eli taksoneja): alala
jeja, variaatioita sekä tiettyjä eriytyneitä kantoja.

Uhanalaisuuden määrittelyssä ja uhanalaisuuden as
teen perusteella tehdyssä luokittelussa on noudatettu
kansainvälistä käytäntöä. Uhanalaiset lajit on luoki
teltu seuraaviin neljään luokkaan: hävinneet (H),
erittäin uhanalaiset (E), vaarantuneet (V) ja silmäl
läpidettävät (5). Viime mainittu on jaettu kolmeen
alaryhmään: taantuneet (St), harvinaiset (Sh) ja
puutteellisesti tunnetut (Sp).

Tärkeimpinä uhanalaisuuden arviointiperusteina on
tarkasteltu lajien runsautta ja levinneisyyttä, kannan
kehitystä sekä biologisia ominaisuuksia. Kotoperäi
set eli vain Suomessa esiintyvät tai muuten kansain
välisesti harvinaiset sekä perinnöllisesti erilaistuneet
taksonit ovat olleet erityisasemassa.

Suurin osa uhanalaisista lajeistamme on voimak
kaasti taantunut. Niiden yksilömäärä ja levinneisyys
ovat supistuneet tuntuvasti. Osa uhanalaisista lajeis
ta on luontaisestikin ollut harvalukuisia tai harvinai
sia. Monet selkärangattomien eläinten, itiökasvien
ja sienten ryhmät ovat vielä niin puutteellisesti
tunnettuja, että uhanalaisuutta on jouduttu tarkas

telemaan lähinnä lajien biologian sekä niiden elin
ympäristöjen uhanalaisuuden perusteella.

Suomen uhana]aiset Jajit. Uhanalaisia lajeja on
maassamme lähes kaikissa eliöryhmissä. Maamme
koko eliölajistosta (n. 40 000 lajia) on puutteellisten
tietojen vuoksi jouduttu jättämään tarkastelun ulko
puolelle lähes kaksi kolmasosaa. Tarkastelluista lä
hes 15 000 lajista kaikkiaan 7 ¾ on arvioitu uhana
laisiksi. Toimikunta on luokitellut kaikkiaan 1 051
lajia seuraavasti: hävinneitä 83, erittäin uhanalaisia
154, vaarantuneita 190 ja silmälläpidettäviä 624.

Parhaiten tunnettuja ja suojeltuja lajeja ovat selkä
rankaiset eläimet. Niistä on arvioitu uhanalaisiksi 69
lajia. Muiden ryhmien yhteenlaskettu uhanalaisten
lajien määrä on selkärankaisiin verrattuna yli kym
menkertainen: putkilokasveja 182, sammalia 117,
leviä 14, jäkäliä 79, sieniä 188 ja selkärangattomia
eläimiä 402 (mm. 141 kovakuoriaista ja 128 perhos
ta).

Uhanalaisten lajien osuus hyvin tunnetuissa eliöryh
missä on yli 10 ¾, selkärankaisista lähes 20 ¾.
Puutteellisimmin tunnetuissa ryhmissä uhanalaisten
lajien osuus on alle 5 ¾, mutta määrä saattaa
tietojen karttuessa huomattavasti kasvaa.

Uhanalaisuuden syyt. Vanhimmat tunnetut eläinla
jien häviämisen syyt ovat olleet metsästys ja vaino.
Nykyisinkin laiton vaino uhkaa joitakin lajeja, mut
ta sen merkitys uhkatekijänä on selvästi pienenty
nyt. Poiminta ja keruu kasvien uhkatekijänä on
myös vähentynyt, mutta toisaalta kasvien siirtämi
nen puutarhaan on lisääntynyt. Harvinaisten lajien
pyynti, salakuljetus ja kansainvälinen kauppa muo
dostavat tulevaisuudessa yhä suuremman uhan lajis
tollemme.

Suurin osa maamme uhanalaisista lajeista on hävi
ämisvaarassa elinympäristön muuttumisen vuoksi.
Viime vuosikymmeninä luontoa muuttavat toimet
ovat jatkuvasti tehostuneet ja lajien häviäminen
kiihtynyt.

Eniten uhanalaisia lajeja, n. 45 ¾ kaikista uhanalai
sista eliöistä, elää erilaisissa metsissä. Erityisesti
monet selkärangattomat eläimet, itiökasvit ja sienet
ovat vähentyneet metsien käsittelyn aiheuttaman
metsäluonnon yksipuolistumisen takia. Varsinkin
uhanalaisten hyönteisten, sammalten, sienten ja jä
kälien suosimat lehdot ja muut lehtimetsät, vanhat
ikimetsät, paloalueet ja palaneet puut ovat jatkuvas
ti vähentyneet. Metsien selkärankaislajit ovat uha
nalaisia mm. riittävän kookkaiden pesäpuiden puut
tumisen vuoksi. Myös metsäautoteiden ja hakkuiden
aiheuttama metsien pirstoutuminen on pienentänyt
joidenkin lajien kantoja.
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Toinen suuri uhanalaisten lajien ryhmä (19%) ovat
maatalouden muutosten takia taantuneet ja häviävät
eliöt. Etenkin ahot, kedot, erilaiset niityt, pientareet
sekä hakamaat ovat sulkeutumassa ja niiden lajisto
on häviämässä laidunnuksen ja liiton loppumisen
sekä salaojitusten takia. Aiemmin nämä avoimet,
runsaslajiset ympäristöt olivat maassamme yleisiä ja
maisemallisesti merkittäviä luontotyyppejä. Uhan
alaisista putkilokasveista lähes 30 ¾ on tällaisten
perinteisten maaseutukulttuurin muovaamien ympä
ristöjen lajeja. Kukkakasvien vähetessä ovat myös
monet niittyjen hyönteiset ja muut selkärangattomat
eläimet muuttuneet uhanalaisiksi.

Rakentaminen on lajistollemme yhä kasvava uhka.
Monen kasvin kasvupaikka on jäänyt tienoikaisujen
tai rakennustyömaiden alle. Lisääntyvä vapaa-ajan-
vietto luonnossa lisää painetta rakennustoimintaan,
etenkin ranta- ja erämaa-alueilla. Virkistyskäyttö
lisää aina myös alueiden kulumista ja joidenkin
lajien tahatonta häirintää. Kaivostoiminnan kannal
ta arvokkaiden alueiden lajit ovat aina vaarassa,
jopa luonnonsuojelualueilla. Niinpä monet kalkki-
ja serpentiinikallioiden kasvit ovat uhanalaisia.

Suoluonnon muutokset ovat olleet erittäin suuria.
Etelä-Suomesta on laajoilta alueilta ojitettu jokseen
kin kaikki suot. Erityisesti rehevimpien ja lajistol
taan monipuolisimpien suotyyppien, kuten lettojen
ja lehtokorpien kasvit sekä keidassoiden perhoset
ovat joutuneet uhanalaisiksi.

Selkärankaisille eläinlajeille vesirakentaminen on
tärkein yksittäinen uhkatekijä. Erityisesti virtaavien
vesien perkaukset ja vesistöjen säännöstely ovat
haitallisia sekä rantojen että vesien lajistolle. Vedes
sä eläviä lajeja uhkaavat lisäksi veden laadun muu
tokset, kuten rehevöityminen ja happamoituminen.

Ympäristöön päästetyt kemialliset aineet ovat yhä
useampien lajien säilymisen uhkana Euroopassa ja
lähitulevaisuudessa ilmeisesti myös Suomessa. Mo
nien petolintukantoj en romahtaminen johtuu aina
kin osaksi ravintoketjujen myrkyttymisestä. Jäkä
lien ja muiden epifyyttikasvien väheneminen on taas
seurausta ilman saasteista ja sadeveden happamoitu
misesta. Rikki- ja typpiyhdisteet, ympäristömyrkyt
ja muut haitalliset kemialliset aineet aiheuttavat
ilmeisesti monien eliöryhmien herkimpien lajien hä
viämistä sekä eliöyhteisöjen muutoksia.

Toimenpide-ehdotukset. Toimikunta on mietinnös
sään tehnyt kaikkiaan 89 toimenpide-ehdotusta uha
nalaisten lajien tutkimuksen, suojelun, seurannan ja
tiedotuksen järjestämiseksi.

Uhanalaisten lajien suojelu vaatii huomattavaa tut
kimuksen lisäämistä. Joistakin ryhmistä puuttuvat
vielä lajistoa ja lajien levinneisyyttä koskevat perus
tiedot. Tunnetumpienkin ryhmien uhanalaisista la
jeista tarvitaan tutkimuksia niiden elinvaatimuksis
ta, lisääntymisbiologiasta ja muista suojelun kannal
ta merkittävistä seikoista. Lisäksi suojelu- ja hoito-
toimien kehittäminen ja soveltaminen edellyttää eri
laisten suoj elumenetelmien tutkimista.

Toimikunta ehdottaa, että ympäristöministeriö ra
hoittaisi ja koordinoisi uhanalaisten lajien tutkimus
ta. Tutkimus edellyttää perehtyneisyyttä tutkittaviin
lajeihin ja sitä tehtäisiin erityisesti korkeakouluissa,
luonnontieteellisissä museoissa sekä valtion tutki
muslaitoksissa.

Toimikunta on esittänyt mietinnön liiteosissa ehdo
tukset kullekin lajille parhaiten soveltuvista suojelu
toimista. Ympäristöministeriön tulisi näiden pohjal
ta laatia ja vahvistaa erittäin uhanalaisille ja vaaran
tuneille lajeille yksityiskohtaiset suojelusuunnitel
mat, jotka käsittäisivät lajin säilyttämiseksi tarvitta
vat suojelualueet ja näiden hoitotoimet sekä lajin
elvytystoimet. Suunnitelmista tulisi ennen vahvista
mista pyytää lausunnot maanomistajilta ja ao. vi
ranomaisilta.

Toimikunta kiirehtii yli 25 vuotta kestäneen luon
nonsuoj elulain uudistamisen loppuunsaattamista.
Uudistetussa laissa tulisi olla määritelmä uhanalai
sista lajeista, joiden luetteloiden laatimisesta ja suo
jelusta ympäristöministeriö vastaa. Lisäksi laissa
tulisi määritellä erityisesti suojeltavat eli häviämis
vaarassa olevat lajit, joiden luettelot valtioneuvosto
vahvistaa. Toimikunta pitää välttämättömänä luon
nonsuojelulain rangaistussäännösten tiukentamista
osittaisuudistuksena jo ennen lain kokonaisuudis
tusta.

Toimikunta esittää suojelualueohjelmissa olevien
uhanalaisten lajien esiintymispaikkojen suojelun kii
rehtimistä. Toimikunta on myös todennut, että tie
tyt pienialaiset, mutta lajistoltaan omaleimaiset elin
ympäristöt, kuten ikimetsät, lähteiköt ja kalkkikal
liot ovat toistaiseksi varsin puuttellisesti suojeltuja.
Monia uhanalaisia lajeja on keskittynyt muutamille,
vielä suoj elemattomille alueille maassamme. Toimi
kunta esittää näistä kolmen merkittävimmän alueen:
Kuusamon Kitkanniemen, Lieksan Kolin sekä Enon
tekiön Saanan suojelun käynnistämistä välittömästi.

Monet runsaslajiset elinympäristöt, ennen kaikkea
perinteisen maaseutukulttuurin alueet, edellyttävät
säilyäkseen säännöllisiä hoitotoimia. Nämä vaativat
vielä runsaasti tutkimusta ja suunnittelua.

Toimikunta pitää uhanalaisten lajien elinympäristö
jen suojelua ja hoitoa välttämättömänä myös suoje
lualueiden ulkopuolella. Esiintymispaikat ovat usein
pienialaisia ja lajien säilyminen edellyttää vain nii
den elinvaatimusten ottamista huomioon alueen ta
vanomaisessa käytössä.

Osa uhanalaisista lajeista vaatii säilyäkseen myös
lajikohtaisia hoitotoimia, joilla pyritään vaikutta
maan lajien esiintymispaikoilla kantoj en kuolevuut
ta vähentävästi tai lisääntymistulosta parantavasti.
Elinympäristöj en tuhoutuessa voidaan joutua tur
vautumaan siirtoistutukseen, kasvatukseen ja palau
tusistutukseen tai geenipankkiin.

Lajien uhanalaisuus muuttuu jatkuvasti. Tämän
vuoksi kaikki uhanalaiset lajimme vaativat jatkossa
seurantaa. Toimikunta esittääkin pysyvän seuranta
järjestelmän perustamista sekä virallisen Suomen
uhanalaisten lajien luettelon tarkistamista viiden



vuoden välein. Seurantaa varten on välttämätöntä
perustaa maamme uhanalaisia lajeja koskeva atk
rekisteri. Seurannan toteuttaminen edellyttää eri
eliöryhmien harrastajien ja tutkijoiden sekä suojelu-
viranomaisten kiinteää yhteistyötä.

Toimikunnan mielestä uhanalaisia lajeja koskevan
tiedottamisen ja koulutuksen lisääminen on välttä
mätöntä. Erityisen tärkeänä pidetään lajintuntemus
harrastuksen tukemista sekä eri oppilaitosten lajin
tuntemusopetuksen lisäämistä. Harrastuksen lisää
misen kannalta on olennaista suomenkielisten mää
ritysoppaiden tuottaminen.

Tutkimuksen, suojelun ja seurannan järjestäminen.
Oheisessa luettelossa on mainittu ne viranomaiset ja
järjestöt, joille toimikunta on katsonut vastuun
toimenpide-ehdotustensa valmistelusta lähinnä kuu
luvan. Numerot viittaavat luvussa 9 oleviin ehdotus
ten numeroihin.

Ympäristöministeriö
2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,27,28,29,30,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
44,45,47,49,52,53,54,55,56,57,60,61,63,64,65,
66,67,68,70,71,83,85,89

Maa- ja metsätalousministeriö
6,10,22,23,24,25,48,49,50,57,64,73

Opetusministeriö
1,2,3,4,5,6,10,57,58,59,60,62,63,64,80,81,84,89

Oikeusministeriö
26

Vesi- ja ympäristöhallitus
6,51,54

Metsähallitus
6,10,29,31,32,33,34,35,42,45,47,50,51,52,74,75

Metsäntutkimuslaitos
6,29,42,47,50,76,77

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
10,52,57,78,79

Luonnonsuojeluj ärj estöt
9,46,51,52,57,60,61,63, 64

Lääninhallitukset
6,8,10,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,43,44,45,46,51,52,69

Yliopistot
1,2,4,5,6,10,52,56,57,60,63,64,81,86

Luonnontieteelliset museot
1,2,3,4,56,57,82,84

Suomen Akatemia
1,2,4,5,6,87,88

Piirimetsälautakunnat
50,64

Metsästäjäin keskusjärjestö
9,64

Kunnat
39,40,46,51,57,61,72

Taloudelliset vaikutllkset. Toimikunnan esittämien
toimenpide-ehdotusten taloudelliset vaikutukset ja
kautuvat ympäristöministeriön, maa- ja metsäta
lousministeriön, opetusministeriön sekä sisäministe
riön hallinnonaloille. Suurin osa kustannuksista
koskee ympäristöministeriön hallinnonalaa. Toimi
kunta esittää laskelmat vain tälle; muiden hallinnon-
alojen kustannuksia ei ole voitu tarkoin arvioida.

Tärkeimmät kustannuksia aiheuttavat toimikunnan
ehdotukset on luetteloitu seuraavassa. Suluissa esite
tään ehdotusten aiheuttama vuosittainen kustannus-
lisäys verrattuna YM:n hallinnonalan toiminta- ja
taloussuunnitelmaan vuosiksi 1987-1990.

1. Hallinnon kehittäminen
YM:ssä: 250 000 mk)

(henkilölisäykset

2. Uhanalaisten lajien suojelu ja hoito (uusi mo
mentti: 3 000 000 mk)

3. Uhanalaisten lajien sekä niiden elinympäristöjen
tutkimukset ja inventoinnit (800 000 mk)

4. Suojelualueiden perustaminen (osto- ja korvaus-
määrärahat 8 000 000 mk)

5. Seurannan järjestäminen (suppean asiantuntija-
toimikunnan perustaminen: 150 000 mk)

Toimikunnan ehdotusten toteuttamisesta aiheutuu
lähivuosina yhteensä n. 12 miljoonan markan vuo
tuiset kustannukset. Toimikunta katsoo, että uhana
laisten lajien suojelun sekä seurannan nopea ja
tehokas käynnistäminen säästää tulevia kustannuk
sia, koska ennaltaehkäisevät toimet ovat halvemia
kuin häviämisen partaalle huvenneiden lajien elvy
tystoimet.
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