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1 Johdanto 

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan 
mietintö valmistui 1986 (KM 1985:43). Siinä määri
teltiin suomalaisen uhanalaisuustarkastelun käsitteet, 
esitettiin kokonaisselvitys uhanalaisuuden syistä sekä 
katsaus suojelun vaiheisiin maassamme. Mietintöön 
sisältyivät myös Suomen uhanalaisten lajien luettelot, 
tiedot lajien suojelemiseen soveltuvista keinoista sekä 
toimenpide-ehdotukset lajien suojelun toteuttamisek
si. Mietinnön liiteosissa esiteltiin yksityiskohtaisesti 
kaikki uhanalaisiksi arvioidut 1051 lajia. 

Mietintö sai myönteisen vastaanoton. Annetut lau
sunnot olivat lähes kauttaaltaan kiittäviä, mietinnön 
katsottiin antavan hyvän lähtökohdan uhanalaisten 
lajien suojelun tehostamiselle maassamme. Samanai
kaisesti kohdennettiin näiden lajien suojeluun ja hoi
toon ensi kerran määrärahoja valtion tulo- ja menoar
viossa. 

Mietinnön synnyttämän keskustelun ansiosta lajien 
suojeluun kiinnitettiin aikaisempaa selvästi enemmän 
huomiota. Yhä useammat luonnonharrastajat ottivat 
uhanalaiset lajit mukaan havainnointiohjelmaansa. 
Näiden lajien seuranta paranikin oleellisesti ja myös 
niiden elinympäristöjen suojelua pidettiin entistä tär
keämpänä. Uhanalaisten lajien kannalta merkittävim
män ympäristötyypin, Etelä-Suomen vanhojen met
sien suojeluohjelman valmistelu pääsi hyvään vauh
tiin. 

Suotuisan alun jälkeen uhanalaisia lajeja kohtaan 
osoitettu mielenkiinto ja myötätunto eivät kuitenkaan 
jolitaneet tilanteen pysyvään paranemiseen. Suoje
luun osoitetut määrärahat jäivät aivan riittämättömik
si. Uusia virkoja uhanalaisten lajien suojelua tai tutki
musta varten ei saatu ympäristöministeriöön, läänin
hallituksiin eikä vesien- ja ympäristöntutkimuslaitok
seen perustettuun luonnonsuojelututkimusyksikköön. 
Uhanalaisia lajeja suojellaankin Suomessa edelleen 
riittämättömin määrärahoin ja muiden töiden ohella. 

Uhanalaiset lajit ovat muuttumassa yhä keskeisem
mäksi osaksi kansainvälistä luonnonsuojelua. YK:n 
ympäristöohjelman (UNEP) hallintoneuvosto on aset
tanut asiantuntijatyöryhmän valmistelemaan uutta 
kattavaa kansainvälistä luonnonsuojelusopimusta, 
jonka tavoitteena on biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen. Tässä keskeisessä asemassa ovat eliö
lajit. Uhanalaisten lajien suojelu pyrkii torjumaan lajien 
sekä niiden perinnöllisen monimuotoisuuden hävi
ämisen. Sopimusluonnos pyritään saamaan valmiiksi 
1992 pidettävään YK:n ympäristökonferenssiin men
nessä. 

Kansallisia uhanalaisuustarkasteluja on tehty yhä 
useammissa maissa. Etenkin muissa Pohjoismaissa 
valmistuneet arvioinnit auttavat tarkentamaan myös 
Suomen arviota. Parhaillaan valmistellaan myös Itä
meren alueen yhteistä "Punaista kirjaa". Laajeneva 
Euroopan Neuvosto on teettänyt useita uusia selvityk
siä läntisen Euroopan uhanalaisista lajeista. 

Uhanalaisuusarvio on ennuste, jota on tarkennettava 
kertyvän uuden tiedon myötä. Toimikunnan saaman 
tehtäväksiannon mukaisesti tässä mietinnössä on laa
dittu eliölajistollemme uusi selviytymisennuste. Monia 
ryhmiä on voitu tarkastella aikaisempaa huomattavas
ti paremmin. Myös aiemmin arvioitujen ryhmien la
jeista saatu runsas seuranta-aineisto on antanut aihetta 
moniin tarkistuksiin. Luonnonsuojelualueistomme on 
kuluneen viiden vuoden aikana laajentunut merkittä
västi, mutta toisaalta monien, suojelualueidenkin 
luonnontilaan vaikuttavien ympäristötekijöiden vai
kutukset ovat osoittautuneet aiemmin arvioitua suu
remmiksi. Edellä mainituista syistä on yhä useampi 
laji jouduttu arvioimaan Suomessa uhanalaiseksi. 

Luonnonsuojelu on Suomessa keskittynyt perinteises
ti eri ympäristötyyppien suojeluun luonnonsuojelu
alueita muodostamalla, lajien suojelun jäädessä tehot
tomien Iajirauhoitusten varaan. Vaikka uhanalaisten
kin lajien suojelun kulmakivi on sopivien elinympä
ristöjen säilyttäminen, tulee lajien säilymiseen kiin
nittää aikaisempaa enemmän huomiota. Ilman uhan
alaisuusarviointia ja siihen pohjautuvaa riittävää lajis
ton suojelua Juonnostamme voi tulevaisuudessa olla 
jäljellä vain köyhtynyt runko. Kymmenien tai jopa 
satojen lajien häviäminen voi vaurioittaa vakavasti 
ekosysteemiemme toimintaa. Emme myöskään voi 
vaatia kehitysmaita uhraamaan huomattavaa osaa 
kansantulostaan luonnon monimuotoisuuden säilyttä
miseen, ellemme rikkaana teollisuusvaltiona ole huo
lehtineet esimerkillisesti omista eliölajeistamme. 

Luoteis-Eurooppa on likipitäen saaren kaltainen nie
mimaa, jonka kallioperä eroaa varsin jyrkästi ympä
röivistä alueista. Itämeri on puolestaan selvästi niin 
meri- kuin makeavedestäkin poikkeava murtovesial
las, jonka pohjoisosien rannat ovat erikoislaatuiset, 
nopeasti kohoavat ja laakeat. Tämänkaltaisilla alueil
la on muualla maapallolla kosolti kotoperäisiä lajeja. 
Luoteis-Euroopassa niitä on vähän. Syynä on vasta 
10 000 vuotta sitten päättynyt jääkausi. Tänne sen jäl
keen levinneillä eri lajien populaatioilla ei ole ollut 
riittävästi aikaa erilaistua lajeiksi, vaikka lajiuturuis
kehitys onkin jatkuvasti käynnissä. 

Aikaa myöten lukuisat Luoteis-Euroopan nyt jo sel
västi erilaistuneet eliökannat kehittyisivät todennä
köisesti lajeiksi, ellemme tuhoa niitä sitä ennen. Tästä 
syystä onkin tärkeämpää levinneisyyden laajuuden 
sijasta tarkastella sitä, kuinka itsenäisesti Luoteis
Euroopassa esiintyvien lajien kannat tulevat toimeen. 
Tänne usean tuhannen vuoden kuluessa sopeutuneen 
populaation häviäminen voi olla yhtä palautumatonta 
ja ekosysteemien toiminnalle yhtä haitallista kuin lajin 
kuoleminen sukupuuttoon koko maapallolta. 

Laajat ympäristövauriot vähentävät myös uhanalais
ten lajien suojelutoimien merkitystä. Tämä ei kuiten
kaan poista kiireisen lajien suojelun tarpeellisuutta. 
Se päin vastoin korostaa lajikohtaisten toimien ja 
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Uhanalaisten 
menetelmiä ja käsitellään 
tyi,sKcmnnst!Sti uhanalaisten eläinten 

mietinnössä. Tässä 

SUC)1eJlun kansainvälinen rnP•rlnl"uc 

viime kasvanut huomattavasti 
eri maiden välinen on laa1jer1tunut. 
nut tietojen vaihto antaa mm. m2thdo11Istmdlen 
taa kansallisia 
tuloksena on 
sesti entistä laawrnpJla uharml:aisluw;tm·kastelu ja, 
auttavat suuntaamaan kansallisia sucJjellut()in1ia. 
men kannalta muiden maiden kansal-

uh<InaJatsutlstcrrk:lstt~1~1aon 

muuttavat 
kauppa) tietty-

ekosysteemejä (mm. kosteikot). Työryhmän mie
nykyisten sopimusten täydentäminen ei olisi 

mielekästä, vaan biologisen monimuotoisuuden säi
lyttäminen maapallolla edellyttää kokonaan uuden 
kansainvälisen sopimuksen laatimista. 

Sopimusta on valmisteltu siten, että se voitaisiin 
hyväksyä YK:n ympäristökokouksessa 1992. On 
varmaa, voidaanko aikataulussa pysyä, sillä valmiste
lijoilla on ratkaistavanaan monia kysymyksiä. Esi
merkiksi miten kestävä kehitys tulisi kytkeä sopimuk
seen tai miten voitaisiin korvata monimuotoisuuden 
säilyttämisestä kehitysmaille aiheutuvat kustannuk
set? Yksityiskohtaista sopimustekstiluonnosta ei vie
lä ole. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) ja 
YK:n maatalousjärjestö ovat tehneet omat, toi
sistaan poikkeavat ehdotukset sopimustekstiksi. 

Sopimuksen myötä uhanalaisten lajien suojelun kan
sainvälinen merkitys korostuu. Ekosysteemien suoje
lun rinnalla tulisi aina huolehtia myös lajiston ja lajien 
monimuotoisuuden säilyttämisestä. Suomessa sopi-

Vuonna 1982 voimaantullutta Euroopan luonnonsuo-
Jelus~Jpl.mt.tst:a, ns. Bernin on laajennettu 

sillä kerran otettu 
eläimiä. Keväällä 1991 

laaJermetaaln edelleen ottamaUa 
luetteloihin ensimmäiset itiökasvit, sammal-

Luoml1orlsU.OJt~lwmrnmluKsecm otetut setKar·an:gattonrlat 
~-..- .... ,uv.-..,,,., Neuvoston valmis-

""''"11''"''o"'n perm;te<~ll:l. Näkökulma on tässä 
tilannetta korostava, 

munssak1m Euroopan Neuvoston 
SOj)immksen 16 sudenkorento-, 9 kova-

pelrha,slalJISta muutamat ovat ..,,.,n"'""
niin tavallisia, ettei niitä amaK:1an 

tmstaiseKsi ole arvioitu täällä uhanalaisiksi. Hyön
teisten ohella luettelossa on yksi hämähäkkilaji ja 19 
nilviäislajia. Näistä mikään ei kuulu Suomen lajis
toon. Sen sijaan sopimuksen luettelossa, johon kuulu
vien lajien hyötykäyttöä on säädeltävä, on useita 
Suomessakin eläviä lajeja, mm. rapu, viinimäkikoti
lo, jokihelmisimpukka ja verijuotikas. Näistä rapu ja 
viinimäkikotilo eivät ole Suomessa uhanalaisia. 

Euroopan luonnonsuojelusopimus edellyttää, että 
kukin valtio rauhoittaa kaikki alueellaan "'"11ntvv!::lt 

sopimuksessa mainitut tiukasti suojeltavat lajit sekä 
turvaa niiden elinympäristöjen säilymisen. Suomi on 

varauman eräistä edellämainituista hyönteisla
jeista eikä siten ole näiden lajien suhteen sopimusosa
puoli. Sen sijaan eräitä perhos- ja kovakuoriaislajeja 
on rauhoitettu sopimuksen perusteella (luku 2.2). 

Laadittujen selvitysten perusteella laajennetaan sopi
muksen putkilokasviluetteloa keväällä 1991. Samas
sa yhteydessä sopimukseen liitetään myös 26 sam
mallajia. Alustavasti ehdolla olleiden eräiden jäkälä-
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ja sienilajien mukaanottamisesta luovuttiin tietojen 
riittämättömyyden vuoksi. Putkilokasviluettelossa on 
kymmenen Suomessa esiintyvää lajia, joista ainoas
taan upossarpio on jo aiemmin ollut mukana luettelos
sa. Suomessa esiintyvistä putkilokasveista vain letto
rikko on Pohjois-Suomessa suhteellisen yleinen, eikä 
sitä pidetä meillä uhanalaisena. Luettelon yhdeksästä 
Suomessa kasvavasta sammallajista yhtä ei ole arvi
oitu meillä uhanalaiseksi. Suomi ei tee varaumaa tämän 
lajin suhteen, joten kaikki yhdeksän sammallajia 
rauhoitettaneen lähitulevaisuudessa. 

Pohjoismainen yhteistyö 

Pohjoismaiden ministerineuvoston laaditultamaa Poh
joismaiden yhteistä uhanalaisuusarviointia ollaan 
parhaillaan tarkistamassa toista kertaa. Työ on eden
nyt hitaasti ja se on jo pari vuotta jäljessä aikataulus
taan. Edellisissä kahdessa tarkastelussa esitetyt suosi
tukset eivät juuri ole johtaneet yhteisiin suojeluhank
keisiin. Kansallisia uhanalaisuusarviointeja on kyllä 
huomattavasti parannettu ja laajennettu kaikissa Poh
joismaissa (luku 4). 

Pohjoismaat ovat luonnonmaantieteellisesti varsin 
epäyhtenäinen alue. Etenkin Islanti poikkeaa niin 
suuresti muista, että yhteisiä suojeluhankkeita on 
vaikea löytää. Pohjoismaisen yhteistyön sijasta onkin 
viime aikoina ollut pyrkimys löytää yhteistyöpohjak
si muita luonnonmaantieteellisiä kokonaisuuksia mm. 
Itämeren ja Luoteis-Euroopan puitteissa. 

Suomen ja Neuvostoliiton yhteistyö 

Suomen ja Neuvostoliiton välisessä virallisessa luon
nonsuojeluyhteistyössä uhanalaiset lajit ovat pitkään 
olleet omana asiaryhmänään. Lukuunottamatta vähäis
tä tiedon vaihtoa työ ei ole johtanut uhanalaisten la
jien suojelun kannalta konkreettisiin tuloksiin. Viime 
vuosina yhä useammat Neuvostoliiton kokousedusta
jat ovat olleet Suomen lähialueilta. Tämä on suunnan
nut yhteistyön painopistettä selvästi käytännön suoje
lutoimien valmisteluun. 

Marraskuussa 1990 pidetyssä suomalais-neuvostoliit
tolaisessa seminaarissa, jossa oli useita edustajia 
Karjalasta, tuotiin esiin koko Luoteis-Euroopan luon
nonmaantieteellisen alueen yhteisen uhanalaisuustar
kastelun tarve. Karjalan ja Murmanskin alueilta uhan
alaisten lajien luettelot ovat olemassa, mutta ne eivät 
perustu luonnonmaantieteellisiin näkökohtiin. Yhtei
nen tarkastelu antaisi mahdollisuuden parantaa kan
sallisia arviointeja ja suunnata suojelutoimia tärkeim
piin ja kiireellisiimpiin kohteisiin. Työryhmän seu
raavan kaksivuotiskauden aikana asetettaneenkin ala
työryhmä, joka koostuu Suomen sekä Karjalan ja 
Murmanskin alueiden asiantuntijoista. Sen tehtävänä 
olisi lisätä asiantuntijoiden ja tiedon vaihtoa osapuol
ten välillä. 

Virallisen suojeluyhteistyön rinnalla yliopistot, luon
nontieteiliset seurat ja luonnonsuojelujärjestöt ovat 
eräissä tapauksissa voineet hankkeillaan edistää uhan
alaisten lajien suojelua Suomen lähialueilla. Oulun 
yliopistolla ja Karjalan tiedeakatemialla on jo pitkään 
ollut yhteinen metsäpeuraa koskeva tutkimushanke. 
Siitä saadut tulokset tukivat osaltaan Ystävyyden 
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puiston perustamista rajan molemmille puolille (luku 
2.5.1). 

Suomessakin käydyn vilkkaan keskustelun johdosta 
Karjalassa virisi suojeluhanke, jonka avulla torjuttiin 
Kuusamon Oulangan kansallispuiston kohdalle Neu
vostoliiton puolelle Paanajärvelle aiotun pumppuvoi
malan rakentaminen. Tällä on hyvin huomattava 
merkitys myös suurelle joukolle Suomen uhanalaisia 
lajeja, sillä Paanajärven rotkolaakso on tärkeä itäisten 
lajien luonnollinen leviämistie maahamme. Karjalan 
ministerineuvosto päätti maaliskuussa 1991 perustaa 
Paanajärvelle 103 000 hehtaarin laajuisen kansallis
puiston, johon sisältyy järven ranta-alueiden ohella 
myös kiistelty Nuorusen tunturialue. Puisto edistää 
huomattavasti myös Oulangan kansallispuiston uhan
alaisten metsälajien säilymistä ja tarjoaa mahdolli
suuden monipuoliselle tutkimusyhteistyölle. 

Yhteistyö Itämeren piirissä 

Ruotsin ja Latvian aloitteesta Itämeren ympärysval
tioiden luonnonsuojeluasiantuntijat ovat laatimassa 
koko Itämeren alueen "Punaista kirjaa". Työn arvioi
daan valmistuvan vuoteen 1992 menessä (luku 4). 
Kirjaan kootaan tiedot koko alueen uhanalaisista la
jeista ja siinä esitellään lähemmin useita yhteisiä Itä
meren piirissä esiintyviä uhanalaisia lajeja sekä ehdo
tetaan niitä koskevia yhteisiä tutkimus-, suojelu- ja 
hoitohankkeita. 

Muu yhteistyö 
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) lajien 
suojelukomissioon (Species Survival Commission; 
SSC) kuuluu tällä hetkellä yhteensä yli 2 500 vapaa
ehtoista tiedemiestä, kenttäbiologia ja uhanalaisten 
lajien suojelijaa eri puolilla maapalloa. Sen asiantun
tijaryhmät arvioivat eri lajien uhanalaisuutta ja val
mistelevat toimintasuunnitelmia uhanalaisten lajien 
suojelemiseksi. SSC antaa ohjeita ja suosituksia hal
lituksille ja muille organisaatioille. 

Vuonna 1990 päättyneellä kolmivuotiskaudella 
SSC:llä on ollut 80 eri eliöryhmien suojeluun pereh
tynyttä asiantuntijaryhmää. Lähes puolet niistä työs
kentelee nisäkkäiden parissa. Alueellisten ryhmien 
työn pääpaino on ollut Afrikan alueen eliöstön moni
muotoisuuden säilyttämisen suunnittelussa. Käytän
nön suojeluhankkeissa SSC toimii usein yhdessä 
Maailman Luonnon Säätiön (WWF) kanssa. Sen asi
antuntijaryhmissä ei ole tällä hetkellä mukana Suo
men edustajia, mutta Euroopan alueryhmän kirjeen
vaihtajajäseninä on kolme suomalaista. 

IUCN:n viimeisin yleiskokous pidettiin syksyllä 1990. 
Mikään sen päätöslauselmista ei kohdistu suoranai
sesti Suomen lajiston suojeluun. Sitä vastoin edelli
sessä yleiskokouksessa 1988 annettu päätöslauselma 
Itämeren alueen hylkeiden suojelusta vaikutti ratkai
sevasti norpan rauhoittamiseen myös Suomessa. 

Maailman Luonnon Säätiö (World Wide Fund for 
Nature; WWF) pyrkii suojelemaan uhanalaisia lajeja 
eri puolilla maapalloa keräämällä varoja kansallisten 
rahastojen avulla. Osa Suomessa kootuista varoista 
siirtyy WWF:n päämajan osoittamiin kansainvälisiin 
suojelukohteisiin. Kansallisilla rahastoilla on yhteis-



työhankkeita, joista eräät kohdistuvat myös Suomeen. 
Yksi merkittävimpiä on 1986 alkanut Itämeren hylje
projekti, jonka ovat organisoineet Suomen ja Ruotsin 
WWF:t. Myös monien muiden lajien suojelemiseksi 
on tehty yhteistyötä ja vaihdettu tietoja etenkin Suo
men ja Ruotsin välillä. Näistä lajeista mainittakoon 
kiljuhanhi, merikotka, valkoselkätikka, naali ja sauk
ko. Ruotsin WWF järjesti myös Pohjolan päiväper
hosten suojelua käsittelevän kokouksen, johon oli 
kutsuttu esitelmöimään myös keskieurooppalaisia 
asiantuntijoita. 

Kansainväliseen lintujensuojeluneuvostoon (ICBP) 
kuuluva Suomen lintujensuojeluneuvosto on tehosta
nut huomattavasti toimintaansa viime vuosina. Kaikki 
sen keräämät, toistaiseksi tosin vaatimattomat varat 
käytetään lintujen tai niiden elinympäristöjen suoje
luun maamme rajojen ulkopuolella. Monet suojelu
kohteista ovat kuitenkin merkittäviä Suomessa pesi
vien muuttolintujen levähdys- tai talvehtimisalueita. 

Euroopan kansallisten rengastustoimistojen muodos
tama Euring on edistänyt huomattavasti lintujen ren
gaslöytöaineistojen hyväksikäyttöä perustamalla Eu
roopan rengastustietokeskuksen. Sen rekisterin aineis
toa voidaan käyttää hyväksi monin tavoin, esimerkik
si uhanalaisten lintulajien kuolinsyiden selvittämises
sä. 

Tutkijoiden ja uhanalaisten lajien suojelusta vastaa
vien viranomaisten kansainvälinen yhteistyö on huo
mattavasti kasvamassa. Monista eliöryhmistä on jo 
käynnissä eurooppalaisia yhteistyöhankkeita. Esimer
kiksi eri maissa uhanalaisten sienten parissa työsken
televien tutkijoiden yhteistyöelin, European Council 
for the Conservation of Fungi, on toiminut vuodesta 
1986 lähtien. Vastaavanlainen hanke päiväperhosten 
suojelun edistämiseksi on syntynyt muutama vuosi 
sitten Hollannin aloitteesta. Uhanalaisia sammalia 
käsitellyt kansainvälinen kokous järjestettiin Ruotsis
sa syksyllä 1990. 

2.2 Lainsäädäntö 
Seuraavassa tarkastellaan seurantatoimikunnan työn 
aikana tapahtunutta kehitystä uhanalaisiin lajeihin 
kohdistuvassa lainsäädännössä. Pääkohtina ovat luon
nonsuojelulain muutokset, eläinten ja kasvien rauhoi
tusasetusten tarkistukset sekä eräitä uhanalaisia lajeja 
koskevan metsästyslain uudistaminen. Lisäksi tarkas
tellaan Ahvenanmaan itsehallintolakiin perustuvien 
luonnonsuojelu- ja metsästyssäännösten kehitystä. 
Uhanalaisten lajien elinympäristöjä koskevaa lainsää
däntöä käsitellään uhkatekijöiden muutoksia esittele
vässä luvussa 3. 

2.2.1 Luonnonsuojelulaki 

Uhanalaisten lajien kannalta keskeisimmän lain, 
vuodelta 1923 peräisin olevan luonnonsuojelulain, 
kokonaisuudistuksen valmistelu ei ole edennyt, vaik
ka se aloitettiin jo 1960. Uhanalaisia lajeja koskevia 
lain pahimpia puutteita on kuitenkin korjattu kahdes
sa osittaisuudistuksessa ( 1987 ja 1991 ). 

Muutoksessa, joka tuli voimaan 1.3.1987, luonnon
suojelulakiin lisättiin uhanalaisia lajeja koskeva sään-

nös ja lain rangaistussäännöksiä muutettiin. Lain 16b 
§:n mukaan valtioneuvosto voi määrätä erityisesti 
suojeltavaksi sellaisen luonnonsuojelulain nojalla 
rauhoitetun eläin- tai kasvilajin, jonka häviämisuhka 
on ilmeinen. Tällä perusteella annettiin valtioneuvos
ton päätös (vrt. edempänä), jossa luetellaan erityisesti 
suojeltavat lajit. Rangaistussäännöksiä muutettiin 
siten, että aikaisemman luonnonsuojelurikkomuksen 
lisäksi lakiin sisällytettiin käsite luonnonsuojelurikos 
(23 §),josta voidaan tuomita enintään kahdeksi vuo
deksi vankeuteen. Luonnonsuojelurikokseksi voidaan 
katsoa tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 
luonnonsuojelualueelle aiheutettu pitkäaikainen tai 
muuten huomattava vahinko sekä erityisesti suojelta
vaksi määrätyn eläin- tai kasvilajin rauhoitusmää
räysten rikkominen. 

Osittaisuudistuksen tarkoituksena oli muuttaa luon
nonsuojelulain rangaistussäännöksiä nykytarpeita 
vastaaviksi. Uhanalaisten lajien määritelmä, joka nyt 
tuli ensi kerran lainsäädäntöömme, jäi luonteeltaan 
tekniseksi. Sitä tarvittiin määriteltäessä luonnonsuo
jelurikoksen tunnusmerkkejä. 

Ympäristöministeriön työryhmä jatkoi lainvalmiste
lua uhanalaisten lajien suojelutoimikunnan tekemien 
ehdotusten pohjalta. Sen laatima toinen luonnonsuo
jelulain muutosesitys annettiin huhtikuussa 1990 
eduskunnalle, joka hyväksyi sen helmikuussa 1991. 
Laki tulee voimaan 1.5.1991. Uudistus on hyvin 
merkittävä, koska sen mukaisesti uhanalaisten lajien 
seurannasta ja suojelusta on tullut lakisääteinen teh
tävä, josta yhteiskunnan on huolehdittava. Käytän
nössä päävastuu on ympäristöministeriöllä. 

Uuden lain mukaisesti valtioneuvosto voi määrätä 
uhanalaiseksi sellaisen luonnonsuojelulain sovelta
misalaan kuuluvan luonnonvaraisen kasvi- tai eläin
lajin taikka niiden kannan, jonka säilyminen Suomes
sa on vaarantunut (uusi 16b §, joka yhdessä uuden 
16c §:n kanssa korvaa 16b §:n vuodelta 1987). Laki 
velvoittaa viranomaisia seuraamaan uhanalaisten la
jien kannan kehitystä ja ryhtymään tarvittaessa suoje
lutoimiin. 

Valtioneuvosto voi edelleen määrätä erityisesti suo
jeltavaksi uhanalaisen lajin tai kannan, jonka hävi
ämisuhka on ilmeinen ( 16c § ). Uhanalaiset ja erityi
sesti suojeltavat lajit nimetään valtioneuvoston pää
töksenä annettavassa luettelossa. Lakia valmistelta
essa oli tarkoituksena, että kaikista uhanalaisista la
jeista (lukuunottamatta yksinomaan Ahvenanmaalla 
esiintyviä lajeja) annettaisiin yksi yhteinen luettelo. 
Lakiesitystä kuitenkin muutettiin valtioneuvostokä
sittelyn aikana niin, että 16b ja 16c §§ koskevat vain 
luonnonsuojelulain piiriin kuuluvia lajeja. Uhanalais
ten lajien luetteloon ei tule riistaeläimiä eikä talous
kaloja. 

Ympäristöministeriön tulee tarvittaessa laatia erityi
sesti suojeltavalle lajille suojelusuunnitelma. Minis
teriö voi antaa yleisiä hoito-ohjeita lajin esiintymis
paikan säilyttämisestä tai hoidosta valtion mailla. 

Uuteen lakiin sisältyy erityisesti suojeltavia lajeja 
koskeva ilmoitusvelvollisuusjärjestelmä. Jos uhan
alainen laji esiintyy muualla kuin valtion mailla ja 
sille on laadittu lajikohtainen suojelusuunnitelma, 
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lääninhallituksen on tarvittaessa annettava maanomis
tieto lajin esiintymisestä sekä siitä, millaiset 
voivat vaarantaa lajin esiintymän säilymisen. 

Tällaisessa maanomistajan on vaaranta
via toimia suunnitellessaan ilmoitettava niistä läänin
hallitukselle viimeistään kuukautta ennen toimenpi
teiden toteuttamista. Lääninhallituksen on lln1mtmc
sen saatuaan neuvottelemaan 
maanomistajan 

tarvittavista toimista. 

§)on tarkennettu. Valtiolle ...... ,. ............ , 
tuomitaan aina mikä rauhoitetulla eläimellä 
tai kasvilla on 
riö vahvistaa 

2.2.2 Rauhoitusasetukset 

Sinilehtimittari (Scopula decorata) 
Tummaverkkoperhonen (Melitaea diamina) 
Tundrasinisiipi (Agriades glandon) 
Tyräkkikääriäinen (Lobesia oc(-:ld4'?11tletlls 
V arjatäpläkoi terminella) 

hvi)nteisten mitään kehi
val1mgoma:a, ottaa haltuun tai 

Samanaikaisesti eläinasetuksen kanssa muutettiin 
asetusta eräiden kasvien rauhoittamisesta. Sen luette
loon lisättiin seuraavat 25 sillä hetkellä erittäin uhan
alaista, vaarantunutta tai harvinaista kasvilajia: 



vasta toisen osittaisuudistuksen perusteella annettavat 
erityisesti suojeltavien lajien luettelot. Ne laaditta
neen tämän toimikunnan mietinnöstä saatujen lausun
tojen jälkeen. 

2.2.4 Metsästyslaki 

Vuodelta 1962 peräisin olevaan metsästyslakiin on 
tehty muutoksia vuosina 1969, 1983 ja 1988. Lain 
perusteellista uudistamista on valmistellut maa- ja 
metsätalousministeriön 1985 asettama työryhmä. Sen 
työn pohjalta on laadittu esitys uudeksi metsästyslaik
si. Työryhmä jätti myös muistion, jossa tehtiin ehdo
tus uudeksi metsästysasetukseksi. Lakiehdotus käsi
teltäneen eduskunnassa vuoden 1991 aikana. 

Uudessa metsästyslakiehdotuksessa uhanalaisten la
jien suojelun kannalta merkittävimpiä kohtia ovat 
luettelot riista- ja haittaeläimistä sekä näiden lajien 
metsästystä koskevat säännökset. 

Ehdotuksen 5 § :n riistaeläinten luettelossa ovat uhan
alaisista lajeista mukana euroopanmajava, susi, kar
hu, saukko, ahma, ilves, itämerennorppa, halli, metsä
peura, lapasotka, mustalintu ja peltopyy. Haittaeläin
ten joukossa ei ole uhanalaisia eläinlajeja. Riistaeläi
mistä on uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoi
mikunnan esityksen mukaisesti poistettu saimaannorp
pa, vesikko ja luonnonvarainen viiriäinen. 

Suomen kansalainen saa lakiehdotuksen mukaan 
edelleenkin metsästää karhua ja sutta sekä erittäin 
uhanalaista ahmaa ilman metsästysoikeutta tai met
sästysoikeuden haltijan lupaa, ulkomaalainen vain 
metsästysoikeuden haltijan luvalla (9 Aikaisem
masta poiketen vaaditaan metsästyskortti. Loukkua 
tai muuta kiinteää ei edellä mainittujen 
eläinten ilman alueen omistajan 
lupaa. 

Maa- ja metsätalousministeriö voi ehdotuksen mu
kaan määrätä vuosittain riistanhoitopiirittäisen met
sa~;tyskimtiön karhun, suden ja ahman metsästykseen 

Kiintiön tultua täyteen on riistanhoitopiirin vä-
.. ,...,,.,.,.......,.,~, määrättävä lopetettavaksi. Tieto 

ti;j,,rthFTY11CPCf·ij perustuu ampujalle m;};.)r:::ithnm 

alle vuoden ikäinen 

karhu, lapasotka ja mustalintu esitetään asetusehdo
tuksessa rauhoitettaviksi. 

2.2.5 Ahvenanmaan lainsäädäntö 

Ahvenanmaalla on oma itsehallintolakiin perustuva 
luonnonsuojelua ja metsästystä koskeva lainsäädän
tönsä. Sitä on tarkasteltu yksityiskohtaisesti uhan
alaisten lajien suojelutoimikunnan mietinnössä. Met
sästyslakiin vuoden 1991 alussa tehdyllä muutoksella 
poistettiin selkälokki metsästettävien lajien joukosta. 

Luonnonhoitolain nojalla maakuntahallitus voi antaa 
päätöksiä lajirauhoituksista. Maakuntahallitus päätti 
1986 seuraavien 11 perhoslajin rauhoittamisesta: 

Heisinmiinaajakoi ( P hyllonorycter lantanellus) 
Heloyökkönen (Bena prasina) 
Hirvenjuuripussikoi (Coleophora inu.lae) 
Hirvenputkikoi (Depressaria libanotidella) 
Isoapollo (Parnassius apollo) 
Kurhokoi (Metzneria aestivella) 
Lehtopähkämökääriäinen ( Endothenia nigricostana) 
Metsäomenankehrääjäkoi (Scythropia crataegella) 
Pikkuapollo (Parnassius mnemosyne) 
Ruskotäpläkoi (Ethmia pyrau.sta) 
Tanskanmaitekoi 

Näistä vain iso- ja pikkuapollo olivat aikaisemmin 
rauhoitettuja. Tätä päätöstä täydennettiin 1990 rau
hoittamalla edellisten lisäksi myös juurilasisiipi 
Wl~mtleCl!a scopigera). 

Ahvenanmaan kasvilajien rauhoittamispäätöstä tar
kistettiin 1990. Luettelossa on nyt 55 putkilokasvila
jia, joista uusia ovat pikkunoidanlukko, vanakeltto ja 
kääpiölauha. Lisäksi 29 näistä lajeista on arvioitu 
olevan erityisen suojelun tarpeessa. Erityisesti 
tavien eläinten luettelo on valmisteilla ja se vahvistet
taneen kevään 1991 aikana. 

Ahvenanmaan luonnonhoitolaki eroaa muun Suomen 
luonnonsuojelulaista että rauhoitetun lajin esiin
tymäpaikkaa ei saa muuttaa ilman maakuntahallituk
sen lupaa . 

2.3.1 Tutkimuksen koordinaatio 

Luonnonsuojelututkimusta tehdään pääasiassa 
toissa, luonnontieteellisissä museoissa ja val
tion tutkimuslaitoksissa. Tutkimukset ovat kuitenkin 
olleet melko suppeita ja ne ovat vain pieneltä osin 

vastaamaan luonnonsuojeluhallinnon tar-

Tutkimuksen koordinaatiota parantamaan perustet
tiin vesi- ja ympäristöhallitukseen 1989 luon
nonsuojelututkimusyksikkö. 

Pitkään vireillä ollut hanke luonnontieteellisen kes
kusmuseon perustamisesta toteutui 1989, kun Helsin
gin yliopiston eläin-, kasvi-, kivi-, ja paleontologinen 
museo sekä ajoituslaboratorio liitettiin hallinnollises
ti 
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Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan 
työtä on jatkanut keväästä 1987 lähtien uhanalaisten 
eläinten ja kasvien seurantatoimikunta. 

VYH:n luonnonsuojelututkimusyksikkö 

Vuonna 1989 vesi- ja ympäristöhallituksen vesien- ja 
ympäristöntutkimuslaitoksessa toimintansa aloittaneen 
luonnonsuojelututkimusyksikön tehtävänä on tieteel
lisen tutkimuksen lisäksi koordinoida valtakunnallis
ta luonnonsuojelututkimusta. Tutkimuksen ensisijai
sena tarkoituksena on tuottaa ympäristöhallinnon tar
vitsemaa ekologista tietoa. Laajaan tehtäväkenttään 
kuuluvat luonnonsuojelun kannalta tärkeiden aluei
den ja lajiston perustutkimuksen (yhteistyössä kor
keakoulujen, luonnontieteellisten museoiden, tutki
muslaitosten ym. asiantuntijoiden kanssa) lisäksi luon
nonsuojelun tavoitteiden ja yhteiskunnallisen ja talou
dellisen toiminnan yhteensovittaminen sekä osallistu
minen kansainvälistä luonnonsuojelua koskevaan tie
donvaihtoon. Yksikön tehtävänä on myös uhanalais
ten lajien biologian tutkimuksen rinnalla niiden suoje
lusuunnitelmien valmistelu sekä ympäristötietojärjes
telmään kuuluvan uhanalaisten lajien tietojärjestel
män ylläpito (vrt. edempänä). 

Luonnonsuojelututkimusyksikössä on toistaiseksi kes
kitytty neljään painopistealueeseen, jotka ovat Etelä
Suomen aarniometsien tutkimus, uhanalaisten lajien 
biologian tutkimus, ympäristön yhdennetty seuranta 
sekä Ystävyyden puiston luonnontutkimus. 

Uhanalaisten eliölajien biologian tutkimus on aloitet
tu vanhojen metsien lajeista, lähinnä hyönteisistä ja 
sienistä. Näistä osalle valmistellaan myös lajikohtais
ta suojelusuunnitelmaa. 

Luonnonsuojelututkimusyksikkö ei ole voinut hoitaa 
tehtäviään toivomallaan tavalla, koska sillä ei ole riit
täviä voimavaroja eikä selkeää hallinnollista asemaa. 

Luonnontieteellinen keskusmuseo 
Helsingin yliopistoon perustettuun luonnontieteelli
seen keskusmuseoon kuuluvat pääosastoina yleinen 
osasto, ajoituslaboratorio, eläinmuseo, geologinen 
museo ja kasvimuseo. Yleisen osaston yksiköitä ovat 
konservointi- ja näyttelyjaosto sekä tiedostointijaos
to. 

Väliaikaisen johtosäännön mukaan keskusmuseon 
tehtäviä ovat 1) kartuttaa, hoitaa ja säilyttää kokoel
miaan; 2) harjoittaa faunistista, floristista, geologista 
ja paleontologista sekä systematiikan ja taksonomian 
tutkimusta; 3) harjoittaa luonnontieteellistä näyttely
toimintaa; 4) suorittaa Suomen luonnon inventointia 
ja ympäristön seurantaa; 5) avustaa eläintieteen, geo
logian ja kasvitieteen laitoksia jatko- ja täydennys
koulutuksessa; 6) suorittaa geologisen, paleontologi
sen ja arkeologisen materiaalin ajoituksia ja niihin 
liittyvää tutkimusta; 7) harjoittaa alansa neuvonta-, 
valistus- ja julkaisutoimintaa; sekä 8) osallistua kan
sainvälisiin tutkimushankkeisiin edustamillaan aloil
la. Keskusmuseon valtakunnallisiin tehtäviin kuulu
vat luonnontieteellisten museoiden tutkimus- ja tal
lennustoiminnan sekä tiedostoinnin ja ympäristönseu
rannan koordinointi, kiertonäyttelyiden valmistami-
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nen ja keskusmuseon toimialaan kuuluvan ammatilli
sen koulutuksen järjestäminen. 

Tiedostointijaoston tehtävänä on ylläpitää museon 
tiedostoja sekä koordinoida ja kehittää valtakunnalli
sesti luonnontieteellisten museoiden tiedostointia. 
Käytännössä tämä tarkoittaa koko maan luonnontie
teellistä museotoimintaa palvelevien atk-rekisterien 
luomista. Myöhemmässä vaiheessa rekistereihin pyri
tään liittämään myös muiden luonnontieteellisten 
museoiden tiedostot. Tällä hetkellä itsenäisesti toimi
vat rengastusrekisteri, lintuatlasrekisteri sekä kasvis
tarekisteri ovat alkuvaiheessa keskusrekisterin suu
rimmat osat. 

Helsingin yliopiston eläinmuseon ylläpitämässä lintu
jen rengastusrekisterissä on tiedot 5,6 milj. rengaste
tusta linnusta. Niistä 3,5 milj. on syötetty tietokonee
seen samoinkuin tiedot kaikista 340 000 rengaslöy
döstä. Vuosittain vapaaehtoiset rengastajat merkitse
vät noin 200 000 lintua. Rengastusrekisteriin liittyvät 
läheisesti petolintujen pesä- ja sääksirekisterit. Edelli
sessä on 12 700 ja jälkimmäisessä 25 000 tietoa. 
Museon lintuatlasrekisteriin on tallennettu tiedot 
maamme pesimälinnustosta. Laskennat on tehty vuo
sina 1974-1979 sekä 1986-1989. Ne pyritään toista
maan 5-10 vuoden välein. Rekisterissä on tietoja myös 
uhanalaisten lintujen levinneisyydestä. Lisäksi eläin
museolla on oma tiedostonsa uhanalaisista linnuista. 
Siihen on esiintymistietojen ohella tallennettu tiedot 
lajien kannan kehityksestä ja pesinnän onnistumises
ta. Eläinmuseon pesäkorttitiedostossa oli vuoden 1991 
alussa noin 160 000 pesäkorttia. Aineisto kasvaa 
vuodessa noin 5 000 kortilla. Tiedostossa on muun 
ohella myös uhanalaisten lintulajien pesimisbiologiaa 
selventäviä tietoja. 

Helsingin yliopiston kasvimuseon ylläpitämään kas
vistarekisteriin on 1960-luvun alusta lähtien tallen
nettu tietoja maamme putkilokasveista. Rekisterin 
tiedoista (noin 1 300 000 havaintoa) noin 500 000 
perustuu eri kasvimuseoiden herbaarionäytteisiin ja 
noin 800 000 arkisto- ja kirjallisuustietoihin. Viime 
vuosina rekisteriin on tallennettu erityisesti uhanalai
sia putkilokasveja koskevia tietoja, jotka ovat peräisin 
uhanalaisten lajien kartoitusta varten laadituilta seu
rantakorteilta. 

Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimi
kunta 
Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan 
ensisijaisena tehtävänä on ollut uhanalaisten lajien 
luettelon uusiminen. Tässä työssä tarpee11isen seuran
ta-aineiston kokoamisessa toimikunnan apuna ovat 
toimineet nisäkäs-, lintu-, kala-, perhos-, kovakuori
ais-, pistiäis-, kaksisiipis-, nivelkärsäis-, putkilokasvi
' sammal-, levä-, jäkälä- ja sienityöryhmät Ne ovat 
pitäneet yhteyttä oman eliöryhmänsä tutkijoihin ja 
harrastajiin järjestämällä kokouksia ja seminaareja 
uhanalaisista lajeista (ryhmien kokoonpano, ks. luku 
5.1). Työryhmien työn tuloksena kertyneet seuranta
tiedot on koottu ympäristöministeriöön ja ne tallenne
taan jatkossa uhanalaisten lajien tietorekisteriin. 

Uhanalaisten lajien luettelon valmistelun sekä seuran
tatietojen kokoamisen ja tulkinnan lisäksi toimikunta 



on ollut ympäristöministeriön apuna uhanalaisten la
jien seurantaan, suojeluun ja hoitoon osoitettujen mää
rärahojen jakamisessa. Toimikunta on tehnyt vuosit
tain ehdotuksen määrärahojen osoittamisesta eri hank
keille. Etusijalla ovat olleet sellaiset hankkeet, jotka 
ovat toimikunnan mielestä tehokkaimmin edistäneet 
uhanalaisten lajien suojelua tai joissa on ollut tavoit
teena suojelusuunnitelman laatiminen erittäin uhan
alaiselle tai vaarantuneelle lajille. 

Uhanalaisten lajien tietorekisteri 

Uhanalaisilla lajeilla on arviolta yhteensä yli 30 000 
esiintymispaikkaa ja näitä lajeja koskevia havaintoja 
saattaa olla yli 100 000. Suuren tietomäärän käsittelyn 
helpottamiseksi ja tiedon saannin parantamiseksi on 
valmisteltu rekisteri (uhanalaisten eliöiden tietojärjes
telmä, UHEX), joka on osa VYH:n Ympäristötieto
keskuksen ylläpitämää ympäristötietojärjestelmää. Se 
on laadittu relaatiotietokantapohjaista Ingres-ohjelmaa 
apuna käyttäen vesi- ja ympäristöhallinnon keskustie
tokoneelle (V AX 8530). Rekisterin tallennusosa on 
teknisesti valmis, tulostusosa on sen sijaan vielä puut
teellinen. 

UHEX -rekisterin tietosisällön kolme pääkohtaa ovat 
uhanalaiset lajit, niiden esiintymispaikat sekä näitä 
koskevat havainnot. Lajitieto-osaan tallennetaan ni
mitietojen ja uhanalaisuusluokan ohella tiedot myös 
lajin biologisista erityispiirteistä (tuntomerkit, levin
neisyystiedot, elinympäristövaatimukset jne.) sekä lajin 
yksilöihin mahdollisesti kohdistuvista uhkatekijöistä. 
Tätä osaa laajennetaan lähivuosina lajikohtaisilla tie
topaketeilla. Ne sisältävät suojelutoimikunnan mietin
nön liiteosien lajinkuvauksia vastaavan tietomäärän. 
Tiedot, joihin voi sisältyä esimerkiksi tunnistamista 
helpottavia värikuvia, tallennetaan CD-levyille. 

Lajin jokaiselle esiintymälle annetaan nimi, joka on 
sen tunnuksena. Esiintymispaikan sijainti ilmaistaan 
keskipisteen yhtenäiskoordinaattien avulla. Tavoittee
na on päästä tuoreissa havainnoissa vähintään sadan 
metrin tarkkuuteen. Esiintymän laajuus ja sijainti 
kuvataan myös sanallisesti. Myöhemmässä vaiheessa 
rekisteriin voidaan liittää karttapohjalle digitoimalla 
rajattu esiintymisalue. Sijaintia kuvaavien tietojen 
(lääni, kunta, rekisterikylä, tilan rekisterinumero) ohella 
tallennetaan myös esiintymän maankäyttöön liittyvät 
tärkeimmät tiedot (mahdollinen luonnonsuojelualue, 
kaavoitustilanne, suojelun ja hoidon kiireellisyys sekä 
esiintymispaikkaan kohdistuvat uhkatekijät). Sanalli
sen kuvauksen ohella tärkeimmät ympäristötyypit 
kuvataan myös tunnuksin. 

Havaintojen tunnuksena on lajin ja esiintymän nimien 
ohella havaintoaika. Havainnon tarkka paikka esiinty
män sisällä voidaan ilmoittaa yhtenäiskoordinaatein. 
Rekisteriin tallennetaan myös tiedot yksilömääristä, 
yksilöiden tilasta, havainto-olosuhteista ja -tavasta. 
Havainnon tekijän lisäksi voidaan ilmaista myös 
havainnon varmentaja ja siihen mahdollisesti liitty
vien kerättyjen yksilöiden sijaintipaikka. Rekisteriin 
voidaan tallentaa myös kaikki kirjallisuudesta tai 
museokokoelmista kerätyt tiedot. 

Uhanalaisten eliöiden tietojfujestelmä on tarkoitettu 
ensisijaisesti uhanalaisten lajien suojelusta ja hoidosta 

vastaavien sekä maankäyttöä suunnittelevien viran
omaisten apuvälineeksi, mutta se voi palvella myös 
luonnontutkimusta ja -harrastusta. Rekisterin tiedoilla 
on kolmitasoinen suojaus. Pääosa tiedoista on kaik
kien ympäristötietojärjestelmän käyttöoikeuden hank
kineiden saatavissa. Osan tiedoista (esimerkiksi keräi
lyarvoa omaavien kämmeköiden tai perhosten tarkat 
esiintymispaikat) saa käyttöönsä vain lääninhallituk
sen luvalla. Jos uhanalaista lajia koskevat tiedot mää
rätään valtioneuvoston päätöksellä salassa pidettävik
si, niitä luovutetaan rekisteristä vain ympäristöminis
teriön luvalla. Näitä lajeja ovat lähinnä eräät suuret 
petolinnut, kuten muuttohaukka, tunturihaukka, meri
kotka ja kotka. 

Voimavarojen puuttuessa rekisteriin on voitu tallentaa 
vasta pieni osa kokonaishavaintomäärästä; vuoden 
1991 alussa tallennettuja esiintymispaikkoja oli hie
man yli 1 000 ja havaintoja alle 2 000. Ongelmana ei 
ole yksinomaan tallennus, vaan etenkin vanhojen 
havaintojen paikantamiseen tarvittava suuri työmäärä. 

Tietojen kokoamisen helpottamiseksi valmistuu vuo
den 1991 aikana UHEX-rekisteriä varten harrastaja
käyttöönkin soveltuva ja mikrotietokoneisiin sopiva 
havaintojen tallennusohjelma. Havainnon tekijä voi 
ohjelman avulla lähettää tietonsa rekisteriin kirjallisen 
muodon sijasta levykkeellä. Tällöin ne ovat tarkista
misen jälkeen siirrettävissä suoraan rekisteriin. 

Ympäristötietojärjestelmään kuuluu myös luonnonsuo
jelualueiden tietojärjestelmä. Siihen sisältyy perusosa 
(yleistiedot alueista, luonnonkuvaukset ym.), suojelu
alueiden toteuttamistilanteesta kertova osa, hoito- ja 
käyttöosa sekä alueiden inventointia ja tutkimusta 
käsittelevä osa. Tämäkin rekisteri on teknisesti valmii
na, mutta tietoja ei ole toistaiseksi vielä lainkaan tal
lennettu. 

Ympäristötietojärjestelmän kaikki rekisterit ovat kes
kenään yhteensopivia. Ne käyttävät esimerkiksi sa
maa tietojen paikantamisjärjestelmää. Tästä syystä 
tietoja voidaan poimia rekisteristä toiseen, esimerkiksi 
tiedot uhanalaisen lajin esiintymän maanomistajista 
saadaan kiinteistötietojätjestelmästä, eikä niitä tarvit
se erikseen tallentaa UHEX-rekisteriin. 

2.3.2 Tutkimus 

Lajisto ja levinneisyys 

Uhanalaisuustarkastelun pohjana on yleinen tietämys 
maamme eliölajistosta ja lajien levinneisyydestä. 
Tiedon määrä vaihtelee hyvin paljon: parhaiten tun
nettuja ovat ryhmät, jotka kiinnostavat suuria harras
tajajoukkoja. 

Lajistollisen tietämyksen pohjana on taksonominen 
tutkimus. Tätä selvitystyötä tehdään jatkuvasti maam
me luonnontieteellisissä museoissa, yliopistoissa ja 
muissa tutkimuslaitoksissa. Siihen osallistuvat myös 
monet alaansa hyvin perehtyneet harrastajat. Eräät 
uudet, esimerkiksi eräitä kääväkäsryhmiä ja keltasaro
ja käsittelevät taksonomiset selvitykset ovat auttaneet 
tarkentamaan kyseisten ryhmien uhanalaisuuden arvi
ointia. Viime vuosina eliölajistomme tutkimusta on 
myös suunnattu uhanalaisiin lajeihin; mm. perämeren
marunan, nurmihärkin serpentiinimuunnosten ja lauk-
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kaneilikan taksonomiaa on tutkittu. Uhanalaisten ka
lojen kantojen geneettistä erilaistumista on tutkittu 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella. Arvokkai
ta lisätietoja meillä esiintyvien lajien taksonomiaan 
ovat antaneet myös naapurimaissa tehdyt tutkimuk
set. 

Eri eliöryhmien lajiluettelot (check-list) tai koko la
jiston kattavat käsikirjat, jotka pohjautuvat uusim
paan tietoon taksonomiasta ja lajien esiintymisestä 
maassamme, ovat käytännön uhanalaisuustarkastelun 
edellytys. Uudetkaan luettelot eivät tosin voi paikata 
tiedon puutteita. Esimerkiksi usean tuhannen kaksi
siipis- ja pistiäislajin arvioidaan vielä olevan löydet
tävissä Suomesta. Tarkastelukaudella ovat ilmesty
neet mm. putkilokasvi- ja suursieniluettelot Jäkälä
ja uudistettu sammalluettelo ovat tekeillä. Hyönteisis
tä on luetteloita ilmestynyt mm. perhosista, nivelkär
säisistä, saha- ja myrkkypistiäisistä sekä monista 
pienistä hyönteislahkoista. Vain loispistiäisistä tuore 
luettelo puuttuu, mutta sekin on valmisteilla. Luettelo 
hämähäkeistä on myös tekeillä, eräistä punkkiryhmis
tä se on jo valmistunut. 

Muutamia merkittäviä käsikirjoja on ilmestynyt vii
me vuosina. Linnuista on julkaistu useita määritysop
paita. Perhosista ovat valmistuneet mittarioppaan 
toinen osa ja päiväperhosopas. Kaloista on ilmestynyt 
uusi perinpohjainen käsikirja. Yhteispohjoismaisen 
sienikäsikirjan, Nordic Macromycetes, ensimmäinen 
osa on juuri valmistumassa. Suomen sammalflooran 
teko on suunnitteilla. Yhteispohjoismainen kasvio
hanke, Flora Nordica on käynnistynyt ja sen vaikutus 
Suomenkin putkilokasvilajistoa koskevaan tietämyk
seen on merkittävä. 

Eliölajien levinneisyyden selvittelyllä on Suomessa 
pitkät perinteet. Kuitenkin huomattavasta osasta eliö
lajistoamme luotettavat levinneisyystiedot puuttuvat 
kokonaan tai suuri osa tiedoista on vanhoja. Uhanalai
suustarkastelun kannalta ensiarvoisen tärkeää olisi 
tuntea eri lajien levinneisyyden muutokset, mistä syystä 
selvityksissä tulisikin aina olla aikatarkastelu muka
na. Lähes kaikki vanhemmat levinneisyyskatsaukset 
on tehty pelkästään luonnontieteellisen maakuntaja
on pohjalta. Nykyisin käytetään etupäässä ruutukart
toja,jotka pohjautuvatjoko yleiseurooppalaisiin UTM
ruutuihin (50x50 km2

) tai yhtenäiskoordinaattiruutui
hin (yleensä 10x10 km2

). 

Tarkastelujakson aikana on tutkittu monien eliöryh
mien levinneisyyttä koko Suomessa tai alueellisesti. 
Suurimpia hankkeita ovat olleet lintuatlas ja kasviat
las. Toista kertaa tehty lintuatlas perustuu edelleen 
10x10 km2:n ruuduin ilmaistuihin pesintävarmuuk
siin. Edellisestä kerrasta poiketen nyt pyrittiin arvioi
maan myös eri lajien runsaus. Kasviatlastutkimukses
sa selvitettiin 50 km:n päässä toisistaan olevien 10x10 
km2:n ruutujen putkilokasvilajisto. 

Sammakkoeläimistä ja matelijoista on valmistumassa 
10x10 km2:n ruutuihin perustuva levinneisyysselvi
tys. Pikkunisäkkäistä vastaava alustava raportti on jo 
julkaistu. Vuonna 1991 on käynnistymässä ensi ker
taa muiden kuin talouskalojen levinneisyskartoitus. 

Hyönteisistä on kartoitettu mm. eräiden perhosryh
mien levinneisyyttä. Kaikki päiväperhoslajit kattava 

20 

seuranta aloitetaan 1991. Kovakuoriaisten esiintymis
tä on tarkasteltu antamalla kullekin lajille levinnei
syyttä ja yleisyyttä kuvaavat frekvenssipistearvot. 
Tiettyjen lannassa elävien kovakuoriaisryhmien le
vinneisyydestä on tehty perusteellinen kartoitus, jon
ka yhtenä tavoitteena on ollut levinneisyyden ja ylei
syyden muutosten selvittäminen. Alkamassa on vas
taava kartoitus seppien kovakuoriaisryhmästä. Eräitä 
muitakin yksittäisiä pienehköjä kovakuoriaisheimoja 
on kartoitettu. Maakunnittainen luettelo luteista il
mestyi 1990. Nilviäisryhmän levinneisyystiedot para
nivat osittain, kun hemesimpukoiden levinneisyys
kartat ilmestyivät 1990. Lisäksi lajikohtaisia levinnei
syyskarttoja eri ryhmiin kuuluvista eliöistä ilmestyy 
jatkuvasti. 

Uhanalaisen lajiston alueellisia kartoituksia on jul
kaistu mm. putkilokasveista (useissa lääneissä), ja 
yhteenvetoja on tekeillä sammalista ja jäkälistä (Tu
run ja Porin, Uudenmaan, Hämeen, Oulun ja Lapin 
läänien sammalet ja jäkälät, Pohjois-Karjalan kalkki
sammalet, Vaasan läänin jäkälät) sekä sienistä (mm. 
Kiimingin liuskealueen sienet). Perhosista on julkais
tu levinneisyystarkastelut Varsinais-Suomesta, Tam
pereen seudulta ja Etelä-Pohjanmaalta. 

Uhanalaiset ympäristötyypit ja niiden lajisto 

Uhanalaisia ovat ympäristötyypit, joiden määrä on 
nopeasti vähenemässä. ·Eräiden tällaisten ympäristö
jen lajistoa on tutkittu sekä kokonaisuutena että uhan
alaisiin lajeihin keskittyen. 

Etelä-Suomen luonnonsuojelulEsesti arvokkaiden 
vanhojen metsien ja niiden lajiston selvittäminen on 
ollut tärkeimpiä tutkimuskohteita. Kartoituksessa esiin 
tulleista parhaista kohteista (luku 2.5) pyritään selvit
tämään mm. kovakuoriais-, sammal-, jäkälä- ja sieni
lajistoa. Myös luonnonmetsien ja talousmetsien väli
siä eroja sekä luonnonmetsien rakennetta ja kehitystä 
tutkitaan. Uhanalaisten kääväkkäiden ja maksasam
malten esiintymistä on selvitetty maan eri osien van
hoissa metsissä sekä suojelualueilla että niiden ulko
puolella. Myös eräiden Länsi-Lapin vanhojen metsien 
kovakuoriaislajistoa on tutkittu. 

Kuva 1. Erittäin uhanalaista röyhelökääpää ( Pycno
porellus alboluteus) on seurattu useita vuosia ainoal
la tunnetulla kasvupaikallaan Pisavaaran luonnon
puistossa. 



Uhanalaisten soiden eläin- ja kasvilajistoon kohdistu
via tutkimuksia ovat olleet esim. Etelä-Suomen letto
soiden kasvillisuustutkimukset sekä Länsi-Lapin soi
den kovakuoriaistutkimukset. 

Muista ympäristöistä mm. kuivien niittyjen ja hieti-
koiden uhanalaisia on tutkittu Hankonie-
mellä 1988-1990. ja eräiden muidenkin 
Turun seudun tammialueiden selkärangattomia eläi
miä, ennenkaikkea kovakuoriaisia on selvitelty. Tut
kimuskohteina ovat myös olleet vanhojen jalopuiden 
ja kalliojyrkänteiden Kuusamossa 
on purojen ja Kiimingissä 
kalkkilohkareiden sammalkasvillisuutta ja sen uhan
alaisuutta. 

su<)Jeluallm~eLia on aloitettu tutkimus, jossa 
kututlllkE;en vaikutusta tunturikasvillisuu

teen, o.rih''""'"t' alueen moniin uhanalaisiin kasveihin. 
Vastaavanlaista tutkimusta on useana vuonna 

Turun saariston kulutuskestä-

Uhanalaisten lajien biologia 

Uhanalaisten suojelu ja hoito 
seisten perusbiologian tuntemista. 

,._,..,., .... J"'"" .... tutkimuksessa on 
vaarantuneiden 

ketonukin, kurhon ja 
popuJtaatioko!I<.Oil, elämänkiertoa ja kasvupaikkavaati

~c~·~"''Qtt"liQ't~ on tutkittu mm. siemen
taimien yksilöiden leviämis
tä ja kuolleisuutta. Lisäksi on tutkittu eroavatko näi-
den kasvupaikat kasvillisuudeltaan ja ekologi-
silta muista ja ketokasvupaikoista. 
Samalla on laadittu suojelusuunnitelmat näille lajeil
le. Tutkimus on osaksi tehty yliopiston opinnäytetöi
nä. 

Monien muidenkin putkilokasvien, mm. juurtokais
lan, laukkaneilikan, lehtokattaran, lehtoängelmän, 
nurmihärkin serpentiinimuunnoksen, taponlehden ja 
vuorikuisman biologiaa on tutkittu etenkin suojelu
suunnitelmien valmistelun yhteydessä. Sama koskee 
myös monia sammal-, jäkälä- ja sienilajeja (luku 2.4). 

Uhanalaisista perhosista isoapollon, harjusinisiiven ja 
muurahaissinisiiven biologiaa on tutkittu mm. mer
kitsemällä yksilöitä. Näin saadaan tietoa yksilöiden 
liikkuvuudesta ja kannan todellisesta suuruudesta. 
Esiintymien kasvillisuutta on myös tutkittu ja perhos
ten lisääntymisbiologiasta on tehty havaintoja. Harju
sinisiipitutkimuksen yhteydessä Säkylässä tutkittiin 
samalla myös palosirkkaa sekä tutkimusalueelta maalle 
uutena löydettyä ruususiipisirkkaa. Suojelusuunnitel
mia laadittaessa on tutkittu eräiden muidenkin per
hoslajien biologiaa. 

Uhanalaisten selkärankaisten biologiasta tiedetään jo 
vanhastaan paljon. Viime vuosina ovat tutkimuksen 

mm. saimaannorppa, Itämeren hyl
., ... , ......... ., .... , merikotka, selkälokki, valko

seiJKattKKa, eltel~inSlllOS:IITl ja .,. .. ,...6 ...... ,.u •. u 

Suojelu- ja hoitomenetelmät 

Uhanalaisten suojelu- hoitomenetelmistä on 
toistaiseksi vähän tutkimukseen 
perustuvaa tietoa. Hoitotoimia on toteutettu jonkin 
verran käytännössä (luku ja niiden vaikutuksia 
on seurattu, mutta varsinainen tutkimus on lähtenyt 
käyntiin vasta tarkastelujaksolla. Vertaileva menetel
mätutkimus on edelleen ollut vähäistä. Monet silmäl
läpidettävät lajit sopisivat hyvin tällaiseen tutkimuk
seen, ja saatavia tuloksia voitanee yleensä soveltaa 
uhanalaisempiinkin lajeihin. 

Elinympäristön hoitomenetelmien tutkiminen edel
lyttää pitkäaikaista hoidon tulosten seurantaa. Pysy
viä koealoja on perustettu ainakin lehtojenhoitokoh
teille Hattulassa ja Saaristomeren kansallispuistossa. 
Erilaisten niittämisestä ja laidunnuksesta on 
saatu tuloksia mm. Linnansaaren kansallispuistosta, 
Paraisten Lenholmenilta, Hailuodon rantaniityiltä ja 
Porin Luonnonkulon jäljittelykokeen 
... ~'-'"'"u"'"" vaikutuksia seurataan Lieksassa Patvin-

kantsalhSfiUIStos:sa (luku 

Siirtoistutuksista on saatu alustavia kokemuksia seu
raamalla mm. hienouurresulkukotilon, jokihelmisim

kiljuhanhen, saukon sekä eräiden putkilokas
ketonukki, kurhot, vuorikuisma) siirtojen 

2.3.3 Seuranta 

seurannassa toisenlai-
sia seurannassa. Erittäin 
uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien seuranta on 
käytännössä kaikkien tunnettujen esiintymien tilan 
tarkkailua. Yleisen lajistonseurannan yhteydessä saa
daan tietoa eri ympäristötyyppien muuttumisen ai
heuttamista yleisistä suuntauksista, mutta myös uhan
alaisten lajien esiintymisestä kertyy uusia havaintoja. 
Monien silmälläpidettävien lajien seuranta soveltuu
kin parhaiten yleisen seurannan yhteyteen ( esim. lin
nut ja perhoset). 

Uhanalaisten lajien seuranta 

Seuranta liittyy aina tiiviisti uhanalaisten lajien suoje
luun, yleensä suojelusuunnitelmien valmisteluun ja 
tutkimukseen. Tehokkaimmin on seurattu niitä lajeja, 
joita varten Suomen WWF on perustanut oman työ
ryhmän. Näitä lajeja ovat Itämeren hylkeet, kiljuhan
hi, liito-orava, merikotka, metsäpeura, muuttohauk
ka, saimaannorppa, tammihiiri ja valkoselkätikka. 
Monet työryhmistä ovat aloittaneet toimintansa jo 
ennen tarkastelukauden alkua ja niiden toiminta jat
kuu edelleen. Viime vuosina on perustettu eräitä uusia 
laajempia eliöryhmiä käsitteleviä työryhmiä; mm. 
kovakuoriais-, perhos- ja putkilokasviryhmät. WWF:n 
työryhmät ovat toimineet yhteistyössä ympäristö- sekä 
maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Nämä ovat 
myös osittain rahoittaneet niiden toimintaa. Työryh
mät ovat selvittäneet kohdelajiensa esiintymät ja 
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seuranneet niiden kehitystä. Osa ryhmistä on toteutta
nut käytännön suojelu- ja hoitotoimia sekä tutkinut 
lajien biologiaa. 

Ympäristöministeriön varoilla on toteutettu mm. sam
malten, jäkälien ja sienten seurantaa sekä jatkettu 
mm. maakotkan pesintätuloksen seurantaa. 

Natur och Miljö -liitolla on käynnissä rannikkovyö
hykkeen saukkojen seuranta- ja suojeluprojekti. Räys
kän seurantaa johtaa Luonnontieteellisen keskusmu
seon eläinmuseo. Riista- ja kalatalouden tutkimuslai
tos on seurannut metsästyslain alaisten uhanalaisten 
lintu- ja nisäkäslajien sekä uhanalaisten kalojen esiin
tymistä. Nisäkkäistä suurpeto ja, euroopanmajavaa sekä 
Itämeren hylkeitä on seurattu erikseen, muita uhan
alaisia lajeja yleisten riistalaskentojen yhteydessä. 

Uhanalaisia lintuja koskevat havainnot kerätään vuo
sittain lintuharrastajilta Lintutieteellisten Yhdistysten 
Liiton (L YL) kautta. Liiton toimittamissa linnuston
seurantaohjeissa on erillisenä kohtana uhanalaisten 
lintujen seuranta. Havainnot uhanalaisista perhosista 
kerätään vuosittain Suomen Perhostutkijain Seuran 
jäsenille osoitetun kyselyn avulla. 

Yleinen lajiston seuranta 

Lajisten yleinen seuranta on maassamme keskittynyt 
muutamaan harvaan eliöryhmään, joiden esiintymi
nen, ekologia ja luontaiset kannanvaihtelut tunnetaan 
kohtuullisen hyvin ja joiden harrastajia meillä on 
runsaasti. Ongelmana on riittävän rahoituksen puute. 
Vapaaehtoisten harrastajien tuottamaa arvokasta ai
neistoa ei voida käsitellä riittävässä määrin, esim. 
hallintoa varten. Koordinoinnin puuttuessa havainto
sarjoihin jää niiden luotettavuutta vähentäviä aukko
ja. 

Luonnontieteellisen keskusmuseon eläinmuseo joh
taa yleistä linnustonseurantaa. Menetelmällisesti seu
ranta on maailman kärkiluokkaa. Eläinmuseo on val
mistellut ruotsiksi ja englanniksikin käännetyn lin
nuston seurannan käsikirjan. Petolintukantoja seura
taan erityisissä petolinturuuduissa. Vuosittain laske
taan eri puolilta Suomea kaikki pesivät petolintuparit 
yhteensä noin sadan lOx 10 km2:n ruudun alueelta. 
Maalintujen linjalaskentoja ja vesilintujen pistelas
kentoja on jatkettu edelleen. Toinen lintuatlas toteu
tettiin tarkastelujakson aikana, mutta lopulliset tulok
set eivät vielä ole ilmestyneet. Vuosittaisia talvilintu
laskentojajatketaan. Palkattoman harrastajatyön osuus 
on kaikessa linnustonseurannassa hyvin huomattava. 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen riistantutki
musosasto seuraa riistaeläinkantojen suuruutta ja 
muutoksia vuosittaisen riistakolmiolaskentojen avul
la. Menetelmä on uusi. Se otettiin käyttöön 1988. 
Kesällä riistakolmiolaskenta korvaa aikaisemmat 
kanalintujen reittilaskennat, lisäksi lasketaan tiettyjä 
nisäkäslajeja. Talvella kolmioista saadaan tietoa ni
säkkäiden liikkumisesta. Riistantutkimusosasto osal
listuu myös vesilintujen pesimäaikaisen laskennan 
järjestämiseen yhdessä eläinmuseon kanssa ja järjes
tää lisäksi oman vesilintujen poikuelaskennan. 

Hyönteistieteellisten yhdistysten yhdessä toteuttama, 
1981 alkanut hyönteiskartoitus perustuu suuren ha-
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vainnoitsijajoukon käyttöön. Kartoituksessa pyritään 
selvittämään parinkymmenen helposti tunnettavan 
hyönteislajin esiintymistä ja siinä tapahtuvia muutok
sia. Kartoitus antaa pohjaa yleiselle muutosten arvi
oinnille, tosin lajimäärä on valitettavan suppea. Siinä 
on mukana myös kaksi uhanalaista lajia, palosirkka ja 
isoapollo. 

Vuonna 1985 aloitettiin Suomen putkilokasvien uu
denlainen levinneisyyskartoitus, kasviatlasprojekti. 
Kartoitusyksiköksi valittiin systemaattisella otannalla 
50 km:n välein lOxlO km2:n ruudut (noin 200 kpl), 
joista tutkittiin vähintään kymmenen neliökilometrin 
ruutua. Kartoituksessa pyritään saamaan mahdolli
simman täydellinen lajiluettelo kunkin suurruudun 
putkilokasveista sekä neliökilometriruutujen perus
teella lajien yleisyydestä. Kasvistorekisterin tietoja 
voidaan verrata kasviatlasaineistoon ja se mahdollis
taa yksittäisten lajien levinneisyyskarttojen laatimi
sen lisäksi myös yleisempien kasvimaantieteellisten 
kysymysten, kuten lajiston monimuotoisuuden, lajien 
runsaussuhteiden ja levinneisyystyyppien tutkimisen 
ja seurannan. 

Monet pitkäaikaiset alueelliset putkilokasvilajiston 
inventoinnit ja seurannat jatkuvat edelleen, esim. 
Tampereen seudulla, Satakunnassa, Keski-Suomen, 
Vaasan ja Oulun lääneissä, Lapin läänin eteläosissa 
sekä Inarin Lapissa. Seurannan tuloksia on esitelty 
lukuisissa alueellisesti uhanalaisia kasveja käsittele
vissä julkaisuissa. Jäkälien esiintymistä seurataan ilman 
saasteisiin liittyvissä tutkimuksissa, mm. Metsäntut
kimuslaitoksessa. Sienisatoa seurataan vuosittain. 

2.4 Lajikohtaiset suojelusuunnitelmat 
Luonnonsuojelulain 1.5.1991 voimaan tuleva osittais
uudistus edellyttää, että erityisesti suojeltaville lajeil
le laaditaan tarvittaessa suojelusuunnitelma (luku 2.1). 
Lakiin sisältyy yksityiseen maanomistajaan kohdistu
va velvollisuus ilmoittaa suojeltavan lajin esiintymis
tä vaarantavista toimista. Sen edellytyksenä on, että 
kyseessä olevalle lajille on laadittu suojelusuunnitel
ma ja siitä on tiedotettu maanomistajalle. 

Erityisesti suojeltaviin lajeihin kuuluvat uudistetun 
lain perustelujen mukaan kaikki erittäin uhanalaiset 
lajit sekä osa vaarantuneista lajeista. Ensi vaiheessa 
suojelusuunnitelma pyritään laatimaan erittäin uhan
alaisille lajeille. 

Suojelusuunnitelman tavoitteena on säilyttää lajin 
kanta elinvoimaisena. Useimmiten elinympäristön 
suojelu ja hoito riittävät turvaamaan lajin säilymisen, 
mutta joissakin tapauksissa joudutaan turvautumaan 
myös lajikohtaisiin elvytystoimiin. 

Rakenne 
Seurantatoimikunta käsitteli kokouksissaan suojelu
suunnitelmien rakenteen eri vaihtoehtoja valmisteilla 
olevien suunnitelmien perusteella. Y mpäristöministe
riön hyväksymä, jäljempänä selostettava ohjeeilinen 
rakenne on toimikunnan ehdotusten mukainen. 
dellinen suojelusuunnitelma muodostuu kahdesta 
osasta, yleisestä osasta ja toteutusosasta. 



Suojelusuunnitelman rakenne: 

1 YLEINEN OSA 
1.1 Johdanto 
1.2 Luonnehdinta 
1.3 Levinneisyys 
1.4 Biologia 
1.5 Kannan kehitys 
1.6 Uhanalaisuus 
1.7 Toteutetut suojelutoimet 
1.8 Esiintymät, niiden suojelu- ja hoitotarve 
1.9 Lajin suojelu- ja hoitotarve 
1.10 Tarvittavat tutkimukset 
1.11 Kirjallisuus 

2 TOTEUTUSOSA 
2.1 Esiintymien suojelu 
2.2 Esiintymien hoito 
2.3 Lajin suojelu 
2.4 Lajin hoito 
2.5 Tutkimus 
2.6 Seuranta 
2. 7 Tiedotus ja valistus 
2.8 Toteuttajat 
2.9 Kustannusarvio 

Yleisessä osassa esitellään lajin tuntomerkit ja määri
tysperusteet, joiden avulla laji on tunnettavissa. Li
säksi kuvataan lajin levinneisyys meillä ja muualla 
maailmassa. Biologian esittelyssä kiinnitetään erityis
tä huomiota suojelun ja hoidon kannalta tärkeisiin 
ominaisuuksiin. Yleisessä osassa kerrotaan lyhyesti 
myös lajin kannan kehitys Suomessa sekä mahdolli
nen uhanalaisuus eri maissa. Suunnitelmassa maini
taan myös ne toimenpiteet, joita lajin suojelemiseksi 
on jo tehty. 

Suojelusuunnitelman keskeisin osa on lajin esiinty
mien tarkka kuvaus. Jos esiintymiä on useita ja ne 
ovat laajoja, kuvaukset voivat olla liitteenä erillään 
muusta yleisestä osasta. Esiintymät rajataan kartoille, 
joihin on merkitty myös yhtenäiskoordinaatit. Esi
merkiksi kasvin kasvupaikasta voidaan tehdä myös 
piirros, josta käy ilmi kasvustojen sijainti ja rajaus 
maaston kiintopisteiden mukaan. Tämä mahdollistaa 
kasvustossa tapahtuvien muutosten seurannan. Varsi
naisen esiintymispaikan ympäriltä arvioidaan myös 
lajille soveliaan alueen laajuus. 

Yleisessä osassa ehdotetaan toimenpiteet esiintymis
paikkojen suojemiseksi ( esim. rajaus suojelualueen 
perustamiseksi) ja menetelmät niiden hoitamiseksi 
(esim. puuston harventaminen, niitto, muun kasvilli
suuden poisto jne.) sekä keinot lajin uhkatekijöiden 
torjumiseksi. Lisäksi siinä voidaan ehdottaa tarvitta
via lajikohtaisia elvytystoimia ( esim. lajirauhoitus, 
siirrot, kasvatukset jne.) sekä lisätutkimuksia. 

Päävastuu suojelusuunnitelmien laatimisesta on 
VYH:n Iuonnonsuojelututkimusyksiköllä. Suunnitel
man yleisen osan tekee lajiin perehtynyt asiantuntija. 

Toteutusosassa valitaan yleisessä osassa esitettyjen 
ehdotusten perusteella toimenpiteet, jotka ovat käy
tännössä mahdollisia toteuttaa. Kantaa otetaan erityi
sesti esiintymien säilyttämistapaan, ts. perustetaanko 
kohteesta suojelualue vai riittääkö esiintymän säilyt
tämiseksi ehkä maanomistajan kanssa tehty sopimus. 

Tässä osassa esitetään myös ehdotettujen toimien to
teuttajat sekä suojelusta, hoidosta ja seurannasta ai
heutuvat kustannukset. Toteutusosa valmistellaan ym
päristöministeriössä tai lääninhallituksissa. 

Suojelusuunnitelmat eivät koske Ahvenanmaan maa
kuntaa. Suunnitelmissa kuvataan kuitenkin lyhyesti 
myös Ahvenanmaalla sijaitsevat esiintymät ja niiden 
kehitys, jotta muun Suomen esiintymien suojelutar
peesta syntyisi oikea kuva. Ahvenanmaan esiintymiä 
koskevat tiedot toimitetaan maakuntahallituksen käyt
töön. 

Kiireellisissä tapauksissa suojelusuunnitelmasta voi
daan tehdä edellä kuvattua suppeampi. Suojelun kan
nalta on kuitenkin tärkeää, että lajin esiintymät ja nii
den suojelu- ja hoitotarve esitetään mahdollisimman 
tarkasti. 

Julkisuusperiaate 
Suojelusuunnitelmat ovat pääosin julkisia asiakirjoja. 
Jos valtioneuvosto on määrännyt lajin esiintymiä kos
kevat tiedot salassa pidettäviksi, niitä luovutetaan vain 
esiintymiä valvovalle viranomaiselle sekä tarpeen 
vaatiessa esiintymän maanomistajalle. 

Valmiit ja valmisteilla olevat suojelusuunnitel
mat 
Uhanalaisille lajeille on valmisteltu suojelusuunnitel
mia vuodesta 1987 lähtien. Tällä hetkellä on tekeillä 
lähes sata suunnitelmaa (vrt. oheinen luettelo). En
simmäisinä valmistuivat valkoselkätikan ja vuorikuis
man suunnitelmien yleiset osat. Seuraavina laadittiin 
aarnimäihiäisen, hierakkalehtimittarin, kuusamonsa
rakkeen, laukkaneilikan, merikotkan (Merenkurkun 
alue) sekä turvetorvijäkälän suunnitelmat. Muutamia 
suunnitelmia on jo kokonaan valmiina odottamassa 
luonnonsuojelulain osittaisuudistuksen voimaantuloa. 
Ilman vahvistettua suojelusuunnitelmaa on jo käyn
nistetty useita uhanalaisten lajien elinympäristöjen 
hoitohankkeita sekä Iajikohtaisia elvytystoimia. 

Lajit, joista suojelusuunnitelman yleinen osa on val
mis tai valmistumassa lähiaikoina: 

Nisäkkäät: 
Naali, Alopex lagopus 
Saimaannorppa, P hoca hispida saimensis 
Tammihiiri, Eliomys quercinus 

Linnut: 
Etelänsuosirri, Calidris alpina schinzii 
Kangaskiuru, Lullula arborea 
Merikotka, Haliaeetus albicilla 
Rantakurvi, Xenus cinereus 
Valkoselkätikka, Dendrocopos leucotos 

Selkärangattomat: 
Aarnimäihiäinen, lpidia sexguttata 
Aarniseppä, Athous mutilatus 
Haavanlahokärsäkäs, Cossonus parallelepipedus 
Harjusinisiipi, Pseudophilotes baton 
Hierakkalehtimittari, Scopula corrivalaria 
Isoapollo, Parnassius apollo 
Isokultasiipi, Lycaena dispar 
Jalavanlahokärsäkäs, Cossonus cylindricus 
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Kuva 2. Lajikohtainen suojelusuunnitelma on tekeillä 
erittäin uhanalaiselle haavanpökkelökäävälle (Poly
porus pseudobetulinus) ja vaarantuneelle palosirkal
le (Psophus stridulus). 

J okihelmisimpukka, Margaritifera margaritifera 
Kalliosinisiipi, Scolitantides orion 
Kirjopapurikko, Lopinga achine 
Lehtohopeatäplä, Clossiana titania 
Muurahaissinisiipi, Maculinea arion 
Palosirkka, Psophus stridulus 
Pikkuapollo, Parnassius mnemosyne 
Ruususiipisirkka, Bryodema tuberculatum 
Sinisiipisirkka, Sphingonotus coerulans 
Tummaverkkoperhonen, Melitaea diamina 

Putkilokasvit: 
Arnikki, Arnica angustifolia 
Idänverijuuri, Agrimonia piiosa 
Isopukinjuuri, Pimpinella major . 
Kainuunnurmihärkki, Cerastium fontanum var. ka;a
nense 
Karvamaksaruoho, Sedum villosum 
Kellokanerva, Erica tetralix 
Kenttäorakko, Ononis arvensis 
Ketonukki, Androsace septentrionalis 
Ketunsara, Carex vulpina 
Kiiltoängelmä, Thalictrum lucidum 
Kimalaisorho, Ophrys insectifera 
Kurho, Carlina vulgaris 
Kuusamonsarake, Kobresia simpliciuscula 
Laukkaneilikka, Armeria maritima 
Lehtokattara, Bromus benekenii 
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Lehtolitukka, Cardamine impatiens 
Lehtonata, F estuca gigantea 
Lehtonoidanlukko, Botrychium virginianum 
Lehtoängelmä, Thalictrum aquilegiifolium 
Luhtaorvokki, Viola uliginosa 
Metsälitukka, Cardamine flexuosa 
Nummimatara, Galium saxatile 
Otakilokki, Saisola kali 
Pahtakeltto, Crepis tectorum subsp. nigrescens 
Patukkasara, Carex hartmanii 
Pensaskanerva, Myricaria germanica 
Pikkuhanhikki, Potentilla neumanniana 
Pohjanailakki, Silene furcata 
Pohjansorsimo, Arctophila fulva 
Pommerinvirna, Vicia cassubica 
Punavalkku, Cephalanthera rubra 
Rantaruttojuuri, Petasites spurius 
Rönsysorsimo, Puccinellia phryganodes 
Serpentiiniraunioinen, Asplenium adulterinum 
Sinikuusama, Lonicera caerulea 
Sopulinkallioinen, Erigeron borealis 
Sorsanputki, Sium latifolium 
Suoneidonvaippa, Epipactis palustris 
Talvikkipaju, Salix pyrolifolia 
Tummahorsma, Epilobium obscurum 
Tähkähelmikkä, Melica ciliata 
Vaaleajäsenruoho, Scleranthus perennis 
Valkopärskäjuuri, Veratrum album 
Vanakeltto, Crepis praemorsa 
Vuorikuisma, Hypericum montanum 

Sammalet: 
Etelänruostesammal, Anomodon rugelii 
Etelänuurresammal, Zygodon conoideus 
Haapariippusammal, Neckera pennata 
Katkokynsisammal, Dicranum viride 
Ketunhiippasammal, Orthotrichum patens 
Lännenkarvesammal, Frullania oakesiana 
Viheruurresammal, Zygodon viridissimus 

Jäkälät: 
Haavanhyytelöjäkälä, Collema subnigrescens 
Idännaava, Usnea extensa 
Kaitalaakajäkälä, Physcia phaea 
Norjanröyhelö, Platismatia norvegica 
Pohjanhyytelöjäkälä, Collema curtisporum 
Reikäkarve, Menegazzia terebrata 
Turvetorvijäkälä, Cladonia incrassata 

Sienet: 
Aarnihaarakas, Clavicorona cristata 
Alvariukonsieni, Lepiota alba 
Haavanpökkelökääpä, Polyporus pseudobetulinus 
Härmämörsky, Helvella oblongispora 
Kastanjakääpä, Polyporus badius 
Keltakerroskääpä, Perenniparia tenuis 
Kirjokaunolakki, Calocybe onychina 
Kultasopikka, Lindtneria trachyspora 
Mehikääpä, Aurantioporus fissilis 
Mokkakääpä, Inonotus hispidus 
Raidantuoksukääpä, Haploporus odorus 
Tahmaukonsieni, Chamaemyces fracidus 
Tammenkerroskääpä, Perenniparia medulla-panis 
Tuoksuvyökääpä, Trametes suaveolens 
Turkkiorakas, Dentipellis fragilis 
Viuhkokääpä, Polyporus umbellatus 



2.5 Elinympäristöjen säilyttäminen 
Lainsäädäntömme tarjoaa vähän keinoja uhanalaisten 
lajien elinympäristöjen säilyttämiseen. Tästä syystä 
suojelu nojaa lähes yksinomaan luonnonsuojelualuei
den perustamiseen. Elinympäristöjen suojelua on ku
vattu yksityiskohtaisesti uhanalaisten eläinten ja kas
vien suojelutoimikunnan mietinnössä. Tässä yhteydes
sä tarkastellaan suojelualueverkon ja luonnonsuojelu
alueohjelmien kehittymistä mietinnön ilmestymisen 
jälkeen. Tilannetta arvioidaar1 eri elinympäristöissä 
elävien uhanalaisten lajien suojelun kannalta. 

2.5.1 Uudet luonnonsuojelualueet ja entisten 
laajentaminen 

Viime vuosina uusien luonnonsuojelualueiden perus
tamista on jatkettu ja entisiä laajennettu pääosin val
tioneuvoston tekemien periaatepäätösten mukaisesti. 
Tarkastelujakson aikana on tehty periaatepäätökset 
lehtojen ja rantojen suojelusta aikaisempien kansallis
ja luonnonpuistoista sekä lintuvesien- ja soidensuoje
lusta tehtyjen päätösten lisäksi. 

Kansallis- ja luonnonpuistot 

Uudet puistot. Kansallis- ja luonnonpuistoverkon 
kehittämiseksi tehtyä valtioneuvoston periaatepäätös
tä on täydennetty kahdella valtioneuvoston eduskun
nalle antamalla ympäristöpolitiittisella selonteolla 
(1984 ja 1988), joissa on lueteltu keskeneräiset laajat 
luonnonsuojelualuehankkeet 

Kansallispuistojen määrä on kasvanut 1980-luvun 
loppupuoliskolla viidellä, ja se on nyt 27. Puistojen 
yhteinen maapinta-ala on tällä hetkellä 670 500 ha 
(taulukko 1). Lisäksi on perustettu kansallispuiston 
luonteinen Ystävyyden puisto. Luonnonpuistojen 
määrä on tarkastelujakson aikona vähentynyt yhdellä. 
Tällä hetkellä maassamme on 19 luonnonpuistoa, 
joiden maapinta-ala on 148 764 ha (taulukko 1). 

Vuonna 1989 säädettiin laki Tammisaaren saariston 
kansallispuistosta. Sen maapinta-ala on tällä hetkellä 
680 ha, mutta tavoitteena on laajentaa puistoa myö
hemmin maanhankinnoin. Kansallispuiston perusta
misen yhteydessä Jussarön luonnonpuisto lakkautet
tiin ja se liitettiin osaksi Tammisaaren kansallispuis
toa. Kansallispuisto on merkittävä lisä Suomenlahden 
saariston suojelualueisiin. Sieltä tunnetaan monien 

Taulukko 1. Luonnonsuojelualueet 1.5.1991. 

uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja, mm. sekä 
norppa että halli esiintyvät sen vesialueella. Monien 
saarten kasvillisuus on arvokas. Jussarön länsiosassa 
on ulkosaaristossa harvinainen vanha kuusimetsä. 

Koloveden kansallispuisto perustettiin 1990 Enon
kosken, Heinäveden ja Savonrannan kuntien alueelle. 
Sen maapinta-ala on noin 2 300 ha. Se on hyvin 
arvokas lisä järviluonnon suojelualueisiin. Metsämaat 
ovat vaihtelevia, käsittäen karujen kallioalueiden li
säksi myös reheviä, lehtipuuvaltaisia osia. Huomatta
va osa alueen metsistä on ikääntyneitä ja niissä on 
paljon useiden uhanalaisten metsien eliölajien tarvit
semaa lahoavaa puuta. Kolovesi on merkittävää sai
maannorppa-aluetta. Hylkeiden suojelun tehokkuutta 
vähentää jossain määrin se, että vesialueet eivät sisäl
ly puistoon. 

Laki Tammelassa sijaitsevan Torronsuon kansallis
puiston perustamisesta säädettiin 1990. Puisto perus
tettiin 2 550 ha:n suuruisena, mutta se on tarkoitus 
laajentaa myöhemmin lain perusteluissa olevan tavoi
terajauksen mukaisesti 3 250 hehtaariksi. Torronsuo 
on eteläisen Suomen laajin yhtenäinen ja geomorfolo
gisesti parhaiten kehittynyt suoalue. Alueen luonnon 
monipuolisuutta lisäävät suon reunametsät ja metsä
saarekkeet, jotka olivat aiemmin varsin edustavia myös 
vanhojen metsien suojelun kannalta. Niistä kuitenkin 
huomattava osa ehdittiin hakata ennen puiston perus
tamista. Ehdotettuun puistosuunnitelmaan kuuluu 
myös viereinen Talpianjärvi, joka on vielä pääosin 
yksityisessä omistuksessa. Se on maanhankinnan 
päätyttyä tarkoitus kunnostaa, jolloin siitä muodostu
nee yksi maan merkittävimmistä lintuvesistä. Torron
suon eliölajisto tunnetaan vielä puutteellisesti. Aina
kin linnustoon kuuluu useita uhanalaisia lajeja. 

Laki Kemin ja Tornion kaupungeissa sijaitsevasta 
Perämeren kansallispuistosta tuli voimaan vuoden 1990 
lopulla. Puisto täydentää merkittävästi maamme 
merialueiden saaristoluonnon suojelualueita. Sen 300 
ha:n maapinta-alaan kuuluu Perämeren pohjoisimman 
osan ulkosaaristoa, jolle ovat ominaisia matalat, leh
tipuuvaltaiset saaret. Niitä ympäröiviä laajoja ulapai
ta sisältyy puistoon Kemin kaupungin alueella runsaat 
15 000 ha. Suurin osa vesialueista on alle 10 metrin 
syvyistä matalikkoa. Maankohoaminen on nopeaa, 
noin 9 mm vuodessa. Alueen eliölajisto on mielen
kiintoinen. Mm. edustavassa murtovesi- ja niittykas-

Määrä Maapinta- Vesipinta- Yhteensä 
ala ha ala ha ha 

Kansallispuistot 27 670 528 31 450 701 978 
Luonnonpuistot 19 148 764 2 926 151 689 
Soidensuojelualueet 173 396 807 7 253 404 060 
Muut suojelualueet 28 30 729 6 149 36 878 
Erämaa-alueet 12 1 377 842 1 10 075 1 487 917 
Yksityismaiden suojelu- 884 18 579 40 283 58 862 
alueet 

Yhteensä 1143 2 643 249 198136 2 841384 
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villisuudessa on useita uhanalaisia lajeja. Linnusta on 
runsas ja monilajinen. 

Laki Lieksan kaupungissa sijaitsevasta Kolin kansal
lispuistosta säädettiin helmikuussa 1991. Se tulee 
voimaan huhtikuussa 1991. Puisto perustettiin run
saan 1 100 hehtaarin suuruisena. Pinta-alasta 950 
hehtaaria on maata. Lain perustelujen mukaisesti 
puistoa on tarkoitus laajentaa myöhemmin 2 500 
hehtaariin. Kolin vaarajakso on muinaisen karjalaisen 
poimuvuoriston jäänne. Kolin alueelle ovat tunnuso
maisia huomattavan suuret korkeuserot, Ukko-Kolin 
laki on 250 metriä Pielisen pinnan yläpuolella. 

Kolin metsät ovat pääosin tuoreita ja lehtomaisia 
kankaita ja metsien keskellä on useita suhteellisen 
hyvin säilyneitä kaskiahoja. Paikoin etenkin purojen 
varsilla on myös reheviä lehtoja. Kallioiden lakiosissa 
on puolestaan mäntyvaltaisia kuivia kankaita. Huo
mattava osa metsistä on ikimetsäluonteisia. Tässä 
suhteessa alue on Etelä-Suomen edustavimpia. Koli 
on uhanalaisten lajien suojelun kannalta hyvin merkit
tävä alue, ja uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelu
toimikunta kiirehti sen suojelua. Alustavien tutkimus
ten perusteella Koiilta tunnetaan kymmenkunta uhan
alaista lajia, mutta todellinen määrä on ilmeisesti 
huomattavasti suurempi. 

Kolin kansallispuiston perustamislakiin sisältyy edus
kunnan lausuma, jonka mukaisesti tavoiterajaukseen 
sisältyviä alueita saataisiin hankkia valtiolle vain 
vapaaehtoisin kaupoin. Jos luonnonsuojelulain salli
maa alueiden lunastusta ei voida tarvittaessa käyttää, 
voi uhanalaisten lajien elinympäristöjen säilyttämisen 
kannalta merkittäviä osia Kolin alueesta jäädä suoje
lematta. 

Vuonna 1990 säädettiin laki Ystävyyden puistosta, 
joka on Suomen ja Neuvostoliiton yhteishanke. Puis
tossa on tarkoitus tehdä runsaasti tutkimusta sekä 
maiden välisenä yhteistyönä että kummankin maan 

Kuva 3. Vaarantunut raidantuoksukääpä (Haplopo
rus odorus) kuuluu Ystävyyden puiston lajistoon. 
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omina hankkeina. Suomen puoleinen puisto sijaitsee 
Kuhmon kaupungissa ja Suomussalmen kunnassa. Se 
koostuu viidestä erillisestä alueesta, joista Ulvinsalon 
luonnonpuisto sekä Juortanansalon-Lapinsuon soiden
suojelualue ovat aikaisemmin olleet rauhoitettuja. 
Uusia suojelualueita ovat Elimyssalo (7 050 ha), 
Lentua (700 ha maata ja 4 400 ha vettä) ja Iso-Palo
nen-Maariansärkät (3 340 ha). Juortanansalon-La
pinsuon soidensuojelualuetta laajennettiin puiston pe
rustamisen yhteydessä 1 100 hehtaaria. Neuvostolii
ton puoleisen Kostamuksen suojelualueen pinta-ala 
on noin 48 000 hehtaaria. 

Ystävyyden puiston suojelutapa poikkeaa kansallis
puistosta. Osaa puistoon kuuluvien alueiden metsistä 
käsitellään laadittavan hoito- ja käyttösuunnitelman 
mukaisesti. Elimyssalon alueella metsänkäsittely on 
kielletty. Ystävyyden puistolla on huomattava merki
tys keskiboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen 
uhanalaisen Iajistan suojelun kannalta. Se käsittää 
mm. maamme tärkeimmät metsäpeuran nykyiset esiin
tymisalueet. Toisaalta alueen karuuden vuoksi sen 
biotooppivalikoimasta puuttuvat rehevimmät ympä
ristöt. 

Aikaisemmin perustettujen puistojen laajennuk
set. Uhanalaisten lajien suojelun kannalta merkittävin 
aiemmin perustettujen kansallis- ja luonnonpuistojen 
laajennus oli suojelutoimikunnan mietinnössäkin 
suojeltavaksi ehdotetun Kuusamon Kitkanniemen 
alueen liittäminen Oulangan kansallispuistoon. Alu
een rauhoittaminen ratkesi pitkien neuvottelujen jäl
keen eduskunnan säädettyä 1987 lain suojelun mah
dollistavista maa-alueiden vaihdoista. Suojellun uu
den alueen laajuus on 6 300 ha. Kitkanniemeen sisäl
tyy mm. Kitkajoen rantakallioita sekä luonnontilaisia 
metsiä ja runsaasti pieniä, reheviä lettosoita. Aluee
seen kuuluvat myös kasvistollisesti erittäin arvokkaat 
Juuman vuomat. Kitkanniemellä kasvaa monia uhan
alaisia kasvilajeja, eräät jopa ainoilla paikoillaan 
Suomessa. Uhanalaisten kasvien suojelun kannalta 
Kitkanniemi olikin merkittävin yksittäinen vielä suo
jelematon kohde maasamme. Eläimistä tunnetaan 
huonommin, mutta alustavissa tutkimuksissa alueelta 
on löydetty lukuisia uhanalaisia lajeja, mm. monia 
ikimetsäkovakuoriaisia. 

Linnansaaren ja Saaristomeren kansallispuistoja laa
jennetaan jatkuvasti ostamalla alueita valtiolle. Lin
nansaaren puiston maanhankinta on jo saatu miltei 
päätökseen. Tavoiterajauksen pinta-alasta puuttuu enää 
noin 200 ha. Vesialueet eivät vielä kuulu puistoon. 
Tästä huolimatta seutu on jo nyt saimaannorpan 
merkittävin lisääntymisalue. Keväällä 1991 puiston 
alueella syntyi seitsemän hylkeenpoikasta. 

Saaristomeren kansallispuiston merkittävin aluehan
kinta viime vuosina on ollut Korppoon Jurmon saaris
tosta ostettu neljännesosuus. Suoritetun isojaon jäl
keen useiden uhanalaisten lajien esiintymispaikat 
kuuluvat nyt kansallispuistoon. Jurmon läheltä han
kittiin arvokas Trunsön saaristoalue (80 ha maata ja 6 
100 ha vettä). Monipuolisen linnuston lisäksi alue on 
merkittävä hylkeiden suojelulle. 

Seitsemisen kansallispuistoa laajennettiin 1989. Sii
hen liitettiin 900 ha Kurun kunnassa sijaitsevia aluei-



ta. Laajennus käsittää ns. Soljasten alueen. Sille ovat 
tunnusomaisia suot ja niiden ympäröimät kivennäis
maat. Metsät ovat varttuneita tai järeitä tuoreita kan
kaita, joita ei ole hakattu pitkään aikaan. Alue on 
merkittävä lisä eteläboreaalisen metsävyöhykkeen 
harvoihin metsiensuojelualueisiin. 

Soidensuojelualueet 

Soidensuojelualueita on tarkastelujakson aikana pe
rustettu kahdesti, 1985 asetuksella 43 aluetta ja 6 500 
ha sekä 1988 lailla 71 aluetta ja 324 000 ha. Edelliset 
sijaitsevat eri puolilla maata, jälkimmäiset lähes yk
sinomaan Lapissa. Soidensuojelualueiden kokonais
pinta-ala on nyt yli 400 000 ha (taulukko 1). 

Moniin soidensuojelualueisiin sisältyy huomattavia 
määriä kivennäismaalla kasvavia metsiä. Niiden hak
kuu on sallittua pienehköjä saarekkeita lukuunotta
matta, ellei perustamislaeissa tai -asetuksissa määrätä 
toisin. Soidensuojelualueille laaditaan hoito- ja käyt
tösuunnitelmat, joissa voidaan suojelun, esimerkiksi 
uhanalaisen lajiston kannalta arvokkaat metsät jättää 
talouskäytön ulkopuolelle. Yleensä noin puolet ki
vennäismaiden metsistä jää metsätalouden ulkopuo
lelle. Tällä on suuri merkitys metsien suojelulle, eri
tyisesti maan keskiosassa. 

Uusien soidensuojelualueiden merkityksestä uhan
alaisten lajien suojelun kannalta ei ole laadittu yh
teenvetoa, muun muassa monien alueiden kasvilajis
toa ei tunneta riittävästi. Rauhoitus on turvannut 
monien soilla elävien lintulajien tulevaisuuden. Nyt 
vaarantuneeksi arvioitavan muuttohaukan nykyisistä 
pesimäpaikoista huomattava osa tuli suojelun piiriin. 
Pesimäympäristöjen säilyminen ja häirinnän vähene
minen ovat osaltaan olleet auttamassa muuttohaukan 
kantaa jo selvästi havaittavaan kasvuun. Myös mo
nien muiden petolintujen, esimerkiksi kotkan saalis
tusmaina suojellut suot ovat tärkeitä. Useita kaakku
rin pesimäpaikkoja on uusilla suojelluilla soilla. Soi
densuojeluohjelman Lappia koskevan osan toteutu
minen antoi myös aiheen muuttaa monien soilla elä
vien pohjoisten perhoslajien uhanalaisuusluokkaa. 

Muut valtionmaiden suojelualueet 

Luonnonsuojelulain nojalla on perustettu valtionmail
le 1986-1990 yhteensä 11 muuta suojelualuetta. Nii
den yhteispinta-ala on 21 550 ha. Monet niistä ovat 
hyvin merkittäviä uhanalaisten lajien kannalta. 

Vaisakon alue Halikossa (62 ha, asetus annettu 1985) 
on mm. tammea kasvava lehtoalue. Siellä kasvaa monia 
harvinaisia sienilajeja, mm. erittäin uhanalainen sini
helttajauhikas ja vaarantunut pisarahelttahelokka. 

Saanan (165 ha) ja Annjalonjin (175 ha) suojelualueet 
Enontekiön kunnassa (asetus annettu 1988) ovat kas
villisuudeltaan ja perhoslajistoltaan poikkeuksellisen 
monipuolisia tunturialueita. Kummankin alueen pää
osan muodostaa jyrkkä tunturipahta ja sen alapuoli
nen tunturiniitty. Alueet sijaitsevat Skandinavian 
kaledonisen vuorijonovyöhykkeen reunalla ja maape
rässä on runsaasti kalkkia. Saanan suojelualueelta, 
joka perustettiin uhanalaisten eläinten ja kasvien 
suojelutoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, tunnetaan 
ainakin 11 uhanalaista putkilokasvi- ja 7 sammallajia 

Kuva 4. Saanalla elää monia uhanalaisia perhosia 
mm. silmälläpidettävä tunturike/taperhonen (Collias 
nastes). 

sekä yksi uhanalainen sieni. Saanan perhoslajisto 
tunnetaan erittäin hyvin. Siellä elää yhteensä 20 uhan
alaista perhoslajia. 

Annjalonjin Iajistosta ei ole yhtä tarkkoja tietoja kuin 
Saanalta. Ainakin muutamia uhanalaisia potkilokas
veja ja sammalia kasvaa suojellulla alueella. Perhos
lajisto ei ole aivan yhtä edustava kuin Saanalla, mutta 
alueelta on tavattu 10 uhanalaista perhoslajia. 

Vuonna 1989 perustettiin Espoon kaupunkiin asetuk
sella Laajalahden luonnonsuojelualue. Se käsittää 
ruoikkoisen merenlahden lisäksi pensaikkoisia niitty
jäja vanhan kartanopuiston. Alueen lintu- ja hyönteis
lajisto on hyvin runsas. 

Vuonna 1990 säädettiin kolme lakia, joilla perustettiin 
seuraavat luonnonsuojelualueet Haapasuon ja Syys
niemen alue Leivonmäen kuntaan, Ruunaan alue 
Lieksan kaupunkiin, Valtavaaran ja Pyhävaaran alue 
Kuusamon kuntaan, Jonkerinsalon alue Kuhmon 
kaupunkiin, Siikavaaran alue Puolangan kuntaan, 
Jaaskamonvaaran alue Pudasjärven ja Taivalkosken 
kuntiin sekä Mustarinnantunturin ja Pitsloman alueet 
Kittilän kuntaan. 

Edellä luetelluista alueista on uhanalaisten lajien 
suojelun kannalta merkittävin Valtavaaran-Pyhävaa
ran alue. Se koostuu kolmesta osasta. Ympäristöstään 
jyrkästi kohoava Valtavaara on pääosin vanhojen 
hakkuilta säästyneiden metsien peitossa. Alueelta 
tunnetaan monia uhanalaisia lajeja. Rukatunturin 
Juhannuskallion kallioperässä on emäksisiä aineksia. 
Etelään avautuvan jyrkän rinteen suotuisan pienilmas
ton turvin alueella kasvaa hyvin monipuolinen putki
lokasvi-, jäkälä- ja sammallajisto. Kolmas osa, Pyhä
vaara on vaarajakson eteläisin huippu. Se täydentää 
aluetta mm. eräillä levinneisyydeltään pohjoisilla 
kasvilajeilla. 

Erämaat 

Lapin jäljellä olevien viimeisten erämaiden suojelu 
nousi voimakkaasti esiin 1987, kun Inarin Kessin 
alueelle suunniteltiin hakkuita. Tilanteen laukaisemi
seksi valtioneuvosto asetti erämaakomitean selvittä
mään Lapin erämaita ja niiden tulevaa käyttöä, sekä 
laatimaan ehdotukset tarvittavasta lainsäädännöstä. 
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Komitea pyrki sovittamaan yhteen monia eri intresse
jä ja sai aikaan kompromissiratkaisun. Mietintö herät
ti kuitenkin runsaasti keskustelua ja arvostelua. Ehkä 
eniten arvosteltiin hakkuiden osittaista sallimista erä
maa-alueilla. 

Erämaakomitean mietinnön perusteella valmisteltu 
erämaalaki säädettiin 1990. Siinä perustettiin Lappiin 
kaksitoista erämaa-aluetta. Niiden yhteispinta-ala on 
noin 1,5 milj. ha (taulukko 1), elin. 15% Lapin läänin 
pinta-alasta. Erämaa-alueet sijaitsevat valtaosin Enon
tekiön, Utsjoen ja Inarin kuntien alueilla. Ne eivät ole 
varsinaisia luonnonsuojelualueita, mutta ne täydentä
vät merkittävästi pohjoisimman Lapin suojelualueita. 
Niiden perustamisella tähdätään luonnon ""-""'"""'-''''' 

";,.t .. ; ~~"c·lr:>. ,~;:~ .... turvaamiseen. 

Mustavuoren-Porvarinlahden n"'''~' .. n 

kasvillisuudeltaan osittain edustavaa lettto:alueua. 
osittain ruoikkoista lintuvettä. Se käsittää '"'J''"'"'u.-
sesti tutkitun Mustavuoren 
lehdon osan sekä Por-
varinlahden on harvinaisen 
runsas. Vantaan leh-
don kasvillisuudeltaan osaa ei ole vielä 

Storträsket-Lill träsket 
oloissa poikk:euks<:~Hi:sen 

alue. Siitä on huomattava osa syntynyt 

seurauksena. Alueella on 
tervaleppäkorpia. Alueelta tunnetaan 
ma uhanalainen ja kO'Val<~uc,na.tsl:aJl. 

2.5.2 Suojelualueohjelmat niiden toteutu
misaste 

toteutus on uhanalaisten 
toimikunnan kiirehtivästä cuuv!tu.l\.<::~c,;:,ta 

hitaasti. Kohteet '"""tc'"'"'"t 

niiden hankkiminen on 
maanomistusolojen hankaluuden että maan-

hankmt:av.:tro.]en niukkuuden takia. oh-
kuiteJnkJm turvannut siihen kuuluvien lintu-

vesien Vaikka esimerkiksi rantarakenta-
minen ja un1pE~enka:svu 
vesien -·'--"-'"':.:- ohJelJma.n l'-'VlH'-'1"'''-' 

ole tuhoutunut tarka~;telu]a.kS()ll 

Vuosina 1986-1990 on lm1:uv<~stc>hle~lmaan 
kohteita hankittu valtiolle "h1rPP!n\!i:i 



vain 2 % lintuvesiohjelman kokonaisalasta. Muuta
mat hankitoista alueista ovat kuitenkin hyvin merkit
täviä. Niistä ei ole toistaiseksi ehditty perustaa laki
sääteisiä suojelualueita. Tällaisia ovat ehkä Suomen 
paras lintujärvi Parikkalan Siikalahti sekä Polvijärven 
Nisäjärvi ja Vammalan Ekojärvi. Euran Koskeljärven 
rantojen pääosa on hankittu valtiolle. Forssan Koijär
ven alueen lunastuksesta valtiolle on tehty valtioneu
voston päätös. Osia Laitilan Otajärvestä on rauhoitet
tu lääninhallituksen päätöksellä maanomistajien ha
kemuksesta. 

Harjujensuojeluohjelma 

Harjujensuojelua toteutetaan ensiSIJassa maa-aines
lain ja -asetuksen nojalla. Tavoitteena on harjujen 
luonteenomaisten maisemallisten ja geologisten piir
teiden säilyttäminen. Harjujen muuta käyttöä, k;uten 
esim. metsänhakkuita ei rajoiteta. Uhanalaisten lajien 
suojelun kannalta harjujensuojeluohjelman kohteiden 
valinta ja suojelun toteutustapa eivät aina ole toimivia 
ja riittäviä. 

Uusi uhanalaisten lajien luettelo korostaa jossain 
määrin aikaisempaa enemmän harjualueiden merki
tystä uhanalaisten lajien elinympäristönä. Varsinkin 
hyönteisistä on perusteellisemmassa käsittelyssä tul
lut esiin monia kuivilla hiekkaisilla paikoilla, esim. 
harjunrinnekedoilla eläviä uhanalaisia lajeja. Tällai
set elinympäristöt ovat helposti muuttuvia. Ne eivät 
tule harjujen suojeluohjelman puitteissa suojelluiksi. 
Alueet tulisikin hankkia valtiolle tai rauhoittaa lää
ninhallituksen päätöksellä. 

Lehtojensuojeluohjelma 

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtakunnalli
sesta lehtojensuojeluohjelmasta huhtikuussa 1989. 
Ohjelmaa valmistellut työryhmä valitsi lähes 1 800 
tutkitusta alueesta suojeltaviksi 436 kohdetta. Näiden 
yhteinen pinta-ala on 5 360 ha. Suojeltavat lehdot 
ovat yleensä hyvin pieniä. Keskiarvoa kohottavat eräät 
Lapin läänin laajat lehtoalueet Eniten kohteita on 
eteläisissä lääneissä, mutta myös Oulun ja Lapin lää
neissä on kohteita varsin paljon. Valtionmaiden osuus 
ohjelman pinta-alasta on noin 20 %, Lapin läänissä 
kuitenkin n. 60 %. Ohjelma kattaa alle kolme prosent
tia maamme lehtometsien arvioidusta pinta-alasta. 

Lehtojensuojeluohjelman toteuttamista vaikeuttaa 
alueiden runsas yksityisomistus, toisaalta sitä helpot
taa yksittäisten kohteiden pienuus. Ohjelmaan sisälty
vien yksityismaiden kohteiden hankintaan valtiolle 
laskettiin 1989 tarvittavan 88,7 milj. mk. Monet 
kohteista voidaan suojella maanomistajien hakemuk
sesta korvausta vastaan siten, että omistajalle jää 
alueeseen jonkinasteinen käyttöoikeus. Pieniä !ehtoja 
on jo aikaisemminkin suojeltu melko paljon. 

Ympäristöministeriössä on valmisteltu asetus, jolla 
rauhoitetaan 53 valtionmailla olevaa lehtoaluetta, 
yhteispinta-alaltaan 1 245 hehtaaria. Asetus annetta
neen kesän 1991 aikana. Vuosien 1989-1991 aikana 
valtiolle on ostettu ohjelmaan kuuluvia !ehtoja 250 
ha. Ohjelmaan kuuluville yksityismaille, etenkin Etelä
Suomeen, on perustettu lääninhallituksen päätöksillä 
yli 30 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala 

Kuva 5. Koppelokääpä (Grifola frondosa) on vanho
jen tammilehtojen laji. 

on 170 ha. Lehtojensuojeluohjelmasta on toteutunut 
jo neljännes. Kokonaisuudessaan ohjelma saataneen 
toteutetuksi vuosituhannen loppuun mennessä. 

Rantojensuojeluohjelma 

Ympäristöministeriö asetti syksyllä 1988 työryhmän 
valmistelemaan valtakunnallista rantojensuojeluohjel
maa. Valmistelu pohjautui meri- ja järviluonnon suo
jelutyöryhmän mietintöön (KM 1985: 18). Ehdotus 
rantojensuojeluohjelmaksi lähetettiin lausunnolle 
kesäkuussa 1990 ja ohjelmaa koskeva valtioneuvos
ton periaatepäätös vahvistettiin joulukuussa 1990. 

Rantojensuojeluohjelmaan kuuluu 29 meriluonnon 
(noin 1 500 km rantaviivaa) sekä 109 järviluonnon 
aluetta (noin 7 300 km rantaviivaa). Merialueen ran
taviivasta ohjelmaan sisältyy noin 4 % ja järvien 
rantaviivasta noin 5 %. Tämän lisäksi ohjelma koskee 
myös vahvistettujen seutukaavojen suojelu- ja virkis
tysaluevarauksia (noin 3 000 km rantaviivaa). Ohjel
man kohteista noin 40 % on valtion mailla, noin 40 % 
yksityismailla ja noin 20% yhtiöiden ja muiden yhtei
söjen omistuksessa. 

Ohjelmaan sisältyvät alueet pyritään säilyttämään 
rakentamattomina. Suojelu toteutetaan luonnonsuoje
lulain mukaisilla rauhoituspäätöksillä. Yksityismailla 
tämä tapahtuu joko hankkimalla alue valtion omistuk
seen tai rauhoittamalla alue maanomistajan hakemuk
sesta. 

Rantojensuojelualueilla jokamiehenoikeudet ovat pää
osin voimassa, ellei uhanalaisen tai harvinaisen lajis
ton suojeleminen vaadi rajoituksia. Alueiden ranta
metsiä voidaan yleensä hakata Tapion ja Skogskul
turin antamien yleisohjeiden mukaisesti. Uhanalaisis
ta lajeista merikotka ja saimaannorppa nimetään pää
töksessä ja niiden esiintymistä käytetään perusteena 
tiettyjen rantojen suojelutarpeelle. Monilla muillakin 
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rantojensuojeluohjelman kohteilla, varsinkin ranni
kolla ja saaristossa, elää uhanalaisia lajeja. Nyt teh
dyssä uhanalaistarkastelussa rantojen merkitys uhan
alaisten lajien elinympäristönä on osoittautunut aikai
semmin arvioitua suuremmaksi. 

Käynnissä olevat inventoinnit 

Vanhat metsät. Vanhoja, luonnontilaisia aarniomet
siä on Etelä-Suomessa suojeltu riittämättömästi (luku 
3 .1.2). Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimi
kunta ehdottikin mietinnössään, että Etelä-Suomessa 
sijaitsevista ikimetsistä ja niiden säilyttämismahdolli
suuksista tulee laatia kiireellisesti selvitys. 

Vanhojen metsien suojelutarpeen ja -tavoitteiden 
määrittelyä on vaikeuttanut täsmällisen tiedon puute. 
Monet suojelullisesti arvokkaat kohteet ovat tulleet 
esiin vasta siinä vaiheessa, kun ne on jo leimattu tai 
hakkuu on alkanut. Ympäristöministeriö ja VYH:n 
luonnonsuojelututkimusyksikkö aloittivat syksyllä 
1989 ikimetsäinventoinnin. Kysely suunnattiin met
säammattilaisille sekä paljon maastossa liikkuville 
lintu- ja muille luonnonharrastajille. Tietoja saatiin 
Oulunjoen vesistöalueen eteläpuolelta lähes 600 koh
teesta. Ilmoitettujen alueiden konaispinta-ala on 27 
600 ha. Niistä on valtionmailla neljännes. Keskimää
räinen koko on 40 ha, useimmat alueista ovat kuiten
kin kooltaan alle 10 ha. Alueet jakautuvat melko 
tasaisesti Etelä-Suomeen. Vain Pohjanlahden ranni
kolta ja Kuopion läänistä alueita on ilmoitettu selvästi 
muita alueita vähemmän. 

Kyselyyn saatujen vastausten pohjalta luonnonsuoje
lututkimusyksikkö selvittää yhdessä lääninhallitusten 
kanssa alueiden tilan ja suojeluarvon. Näiden tietojen 
perusteella laaditaan vanhojen metsien suojeluohjel
ma. Tähän mennessä suoritettujen inventointien pe
rusteella näyttää siltä, että vain osa ilmoitetuista 
kohteista on suojelun kannalta arvokkaita. Vanhojen 
luonnonmetsien suojeluohjelman valmistelu sisältyy 
yhtenä osana "Suomi 75 vuotta"- itsenäisyyden juhla
vuoden hankkeisiin. 

Pienvedet. Vesi- ja ympäristöhallitus aloitti luonnon
suojelun ja kalatalouden kannalta arvokkaiden pien
vesien inventoinnin 1990. Inventoinnissa ovat muka
na lähteet, purot ja alle 100 hehtaarin suuruiset järvet. 
Pohjatietojen hankkimisessa eri vesi- ja ympäristöpii
rien menetelmät ovat olleet erilaisia. Joissakin piireis
sä on tietoja pyydetty esimerkiksi luonnontieteellisil
tä museoilta. Käytetty biologinen asiantuntemus 
maastoselvityksissä on ollut puutteellista, lähinnä on 
arvioitu veden laatua ja kalojen esiintymistä. Uhan
alaisia lajeja ei ole tarkasteltu johdonmukaisesti. 

Kalliot. Suojelun kannalta arvokkaiden kallioaluei
den inventointi aloitettiin Uudenmaan ja Kymen lää
neissä 1989. Inventointeja jatketaan läänikohtaisesti, 
seuraavina ovat Turun- ja Porin sekä Vaasan läänit. 
Kunkin läänin inventointi kestänee kaksi vuotta. 
Tavoitteena on saada aikaan valtakunnallinen luettelo 
suojelun kannalta arvokkaista kallioalueista sekä 
myöhemmässä vaiheessa valtakunnallinen kallioiden 
suojeluohjelma. Yhteenvedot tuloksista julkaistaan 
lääneittäin. Työtä varten on asetettu valvontatyöryh
mä. 
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Alueiden arviointi perustuu toisaalta maa-aineslain 
mukaisiin kriteereihin, toisaalta kallioiden luonnon
suojelumerkitykseen. Uhanalaisten lajien esiintymiin 
pyritään kiinnittämään huomiota kohteita valittaessa, 
mutta lajistollista asiantuntemusta ei kaikissa tapauk
sissa ole riittävästi käytettävissä. Kohteiksi valitaan 
vain itse kalliot, mutta kalliot ympäristöineen muo
dostavat biologisia kokonaisuuksia, joiden suojelu olisi 
yleensä merkityksellisempää. Monien uhanlaisten 
lajien kannalta tärkeitä kalkkikallioita on tulevaisuu
dessa uhkaamassa lisääntyvä kalkin louhinta. 

Kallioiden suojelu on todennäköisesti tarkoitus to
teuttaa harjujen suojelun tapaan maa-aineslain nojal
la. Tämä estäisi kallioiden louhimisen, muttei esimer
kiksi kasvillisuutta suojaavan metsän hakkuuta. Mer
kittävimmät kalliot onkin syytä suojella myös luon
nonsuojelulain avulla. 

Maisema-alueet. Ympäristöministeriö asetti 1986 
maisema-aluetyöryhmän selvittämään suojelun kan
nalta arvokkaita luonnon- ja kulttuurimaisemia niiden 
hoitotapoja ja hoidosta aiheutuvia kustannuksia. 
Työryhmän työ päättyy vuoden 1991 lopussa. 

Seutukaavaliitot vastaavat maisema-alueiden inven
toinnista. Inventoinneissa kohteet on jaettu kolmeen 
ryhmään: 1) arvokkaat maisemakokonaisuudet ovat 
laajoja, perinteisiä viljelymaisemia luonnonalueineen 
ja asumusmaisemineen, esim. Porvoonjokilaakso tai 
Kyrönjokilaakso; 2) maisemanähtävyydet ovat mai
semallisesti edustavia ja ainutlaatuisia, tunnettuja koh
teita; 3) arvokkaat pienmaisema-alueet ovat alkutuo
tantoon liittyviä pienialaisia maisematyyppejä. Ne 
voidaan jakaa perinnemaisemabiotooppeihin ja raken
nettuihin pienmaisemiin. 

Maisemanähtävyyksiä ja varsinkaan pienmaisema
alueita ei ole inventoitu riittävästi. Arvokkaat pien
maisema-alueet ovat uhanalaisten lajien suojelun 
kannalta tärkeä kohde. Vanhaan kulttuuriin liittyvät 
erilaiset niityt, hakamaat ja perinteisesti hoidetut 
maatilat ovat monien uhanalaisten lajien esiintymis
paikkoja. Kohteiden suojelulla ja hoidolla on myös 
kiire, sillä perinnemaisemaympäristöt monipuolisine 
lajistoineen ovat maankäyttötapojen muututtua no
peasti katoamassa. Viides osa kaikista uhanalaisista 
lajeista elää kulttuuriympäristöissä. Niiden kannalta 
tarvittaisiin nykyistä kattavampaa alueiden inventoin
tia. Siinä olisi käytettävä apuna riittävää uhanalaisten 
lajien asiantuntemusta. 

Työryhmä on selvittänyt myös perinnemaisemabio
tooppien suojelu- ja hoitomenetelmiä sekä korvaus
menettelyä, jonka avulla hoito voitaisiin toteuttaa. 

Nyt toteutettava maisema-alueiden inventointi ja sen 
pohjalta tehtävät suojelupäätökset täyttävät vasta pie
neltä osalta kulttuuriympäristöjen uhanalaisten lajien 
suojelun tarpeet. 

Vesistöjen erityissuojelu. Ympäristöministeriö aset
ti 1990 työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus 
siitä, mitkä vesistöt tai vesistön osat ovat erityissuoje
lun tarpeessa sekä selvittää, mitä keinoja on käytettä
vissä tai tarvittaisiin, jotta näiden vesistöjen suojelu
arvot voidaan turvata. Työ liittyy 1977 mietintönsä 
jättäneen työryhmän ehdotuksiin (KM 1977:49) ja 
valtioneuvoston periaatepäätökseen ( 1988) vesiensuo-



jelun tavoiteohjelmaksi vuoteen 1995. Viimeksimai
nitussa todetaan, että erityistä suojelua vaativista ve
sistä valmistellaan valtioneuvoston periaatepäätös. Sel
vitellessään mahdollisia suojelukohteita työryhmä on 
pitänyt erityissuojelun tarpeessa olevina vesistöinä 
mm. kohteita, jotka ovat uhanalaisten lajien säilymi
sen kannalta tärkeitä. Työryhmän työ päättyy vuoden 
1991 aikana. 

2.6 Uhanalaisten lajien hoito 
Elinympäristöjen suojelu ei aina riitä takaamaan uhan
alaisen lajin säilymistä. Toisinaan joudutaan turvau
tumaan elinympäristöjen hoitoon tai ääritapauksissa 
lajin yksilöihin kohdistuviin toimenpiteisiin. Hoidon 
perusteita ja käytännön toteutusta on käsitelty uhan
alaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mie
tinnössä. Seuraavassa keskitytään uhanalaisten lajien 
hoidosta saatuihin uusiin kokemuksiin ja tuloksiin. 

Uhanalaisten lajien hoitotoimien tulisi perustua vah
vistettuihin suojelusuunnitelmiin. Lajikohtaisten suo
jelusuunnitelmien laatiminen ja vahvistaminen on 
kuitenkin edennyt hitaasti (luku 2.4). Tästä huolimat
ta monia uhanalaisia lajeja on hoidettu jo pitkään. 
V ahvistettujen suunnitelmien puuttumisesta h'=!olimat
ta hoitoa on tarkoituksenmukaista jatkaa. Akilliset 
hoitotarpeet eivät voi jäädä odottamaan suunnitel
mien valmistumista. 

Kokemukset uhanalaisten lajien elinympäristöjen hoi
dosta ovat olleet toistaiseksi lyhytaikaisia ja hoitome
netelmien tutkimus on lähtenyt käyntiin vasta viime 
vuosina. Hoidon tulosten tämän hetkistä laajempi 
arviointi on mahdollista vasta useiden vuosien kulut
tua. Yksittäisten lajien pitkäaikaisesta suunnitelmalli
sesta hoidosta on saatu eniten kokemusta Suomen 
WWF:n työryhmien työn tuloksena. 

2.6.1 Elinympäristöjen hoito 

Tarkastelujakson aikana on jatkettu mm. jo aikaisem
min aloitettuja lehdesniittyjen ja ketojen hoitoa sekä 
arvokkaimpien lehtokohteiden kuusettumisen ehkäi
semistä. Näitä toimia ei yleensä ole tehty yksittäisten 
uhanalaisten lajien hyväksi, vaan tavoitteena on ollut 
tietynlaisen elinympäristön säilyttäminen. Elinympä
ristöjen hoidossa onkin kaksi päälinjaa: yleinen hoito 
ja tiettyihin lajeihin kohdistuva ympäristönhoito. 
Uutena hoitotoimena on kokeiltu mm. luonnonkulo
jen jäljittelyä. 

Metsät 

Lehtojen hoito. Ihminen on vaikuttanut monien leh
tojen kehittymiseen aikojen kuluessa. Niinpä pääosa 
eteläisistä !ehdoista kaipaa jonkinasteista hoitoa. 
Lehtojensuojelutyöryhmän mukaan tammivyöhykkeel
lä sijaitsevista suojeluohjelman kohteista jopa 60-80 
% tarvitsee ainakin joskus hoitotoimia. V uokkovyö
hykkeellä osuus on 40-60 % lehtoalueista, muualla 
eteläboreaalisella vyöhykkeellä sekä Kainuussa 20-40 
%. 

Lehtojensuojeluohjelman mukaisia rauhoituspäätök
siä annettaessa laaditaan kohteille monesti myös hoi-

tosuunnitelma. Sitä varten täytyy alueella tehdä mah
dollisimman tarkat luonnontieteelliset ja historialliset 
selvitykset. Suunnitelmissa voidaan korostaa mm. 
uhanalaisten lajien suojelun vaatimuksia. Alue jae
taan hoitotarpeen perusteella käsittelykuvioihin, osa 
alueesta jätetään aina kehittymään luontaisesti ilman 
hoitotoimia. 

Lehtojen hoidosta on toistaiseksi saatu vähän ja haja
naisia kokemuksia. Hoidon jatkuvuutta ei etenkään 
yksityismailla ole voitu turvata. Useimmat hoitokoh
teet ovat sijainneet valtionmailla. Myös eräät kunnat 
ja Suomen WWF ovat hoitaneet lehtoja. Eripuolilla 
saadut kokemukset tulisikin pikaisesti koota yhteen 
erityyppisten lehtojen hoito-ohjeiden laatimiseksi. 

Kuusettuminen on lehtipuuvaltaisten, etenkin jaloja 
lehtipuita kasvavien lehtojen keskeinen ongelma. Sitä 
on käytännössä hoidettu vasta muutamin paikoin. 
Hoitoa ei aina ole viety loppuun asti, kaadettu ja kuusia 
ei esimerkiksi ole poistettu aran lehtokasvillisuuden 
päältä. Kuusten kuivattamista esim. kaulaamaHa ja 
kaatamista vasta myöhemmin olisi syytä kokeilla 
uutena hoitotapana. Myös hakkuutähteiden polttamis
ta paikanpäällä tulisi käyttää useammin. 

Luonnonkulojen jäljittely. Metsien uudistumisen 
kannalta tärkeät kulot ja niiden luomat palaneet 
ympäristöt ovat vähentyneet ratkaisevasti viimeisten 
vuosikymmenien aikana. Kuloalueille on sopeutunut 
oma eliölajistonsa, jolle on tyypillistä mm. hyvä le
viämiskyky. Eräät lajit vaativat niin tiukasti palanutta 
ympäristöä ja siinä vallitsevia erityisoloja (esim. 
lämpöolot), että ne ovat katoamassa luonnostamme. 

Tilanteen parantamiseksi on jo pitkään suunniteltu 
luonnonkulojen jäljittelyä polttamalla kasvavaa met
sää. Näin voitaisiin saada aikaan luontaisesti palon 
jälkeen kehittyviä metsiä ja suosia kulometsien eliös
töä. Polttaminen on mahdollista lähinnä luonnonsuo
jelualueilla, mutta ajatus palojen sytyttämisestä niillä 
on herättänyt myös vastustusta. Kesällä 1989 kokeilu 
kuitenkin aloitettiin ja metsähallitus poltti ensimmäi
set koealueet, kaksi suosaareketta Patvinsuon kansal
lispuistossa Lieksassa. Näistä toinen edusti luonnon
tilaista, toinen aikaisemmin käsiteltyä nuorehkoa 
metsää. Alueiden eliöstöä, etenkin kovakuoriaisia ja 
kääväkkäitä, tutkittiin jo ennen hoidon aloittamista ja 
seurantaa jatketaan useita vuosia. Jo vuoden 1990 
tulokset osoittavat useiden palaneita metsiä suosivien 
hyönteis- ja sienilajien levinneen alueille. 

Seuraava luonnonkulon jäljittely oli suunniteltu to
teutettavaksi Liesjärven kansallispuistossa Tamme
lassa kesällä 1990, mutta paloviranomaisten vastus
tuksen vuoksi se ei silloin toteutunut. Oulangan kan
sallispuistosta Kuusamossa on myös valittu sopiva 
alue, joka on tarkoitus polttaa kesällä 1991. 

Suojelualueille ei voida saada aikaan kovin laajoja 
palaneita ympäristöjä. Tästä syystä tulevaisuudessa 
on pyrittävä metsäpalojen sattuessa joko jättämään 
joitakin palaneita metsiä kehittymään luontaisesti tai 
ainakin siirtämään niiden raivausta ja metsän viljelyä 
muutamalla vuodella. 

Metsänviljelyn yhteydessä harjoitettavassa metsän
hoidollisessa kulotuksessa puusto yleensä korjataan 
kokonaan pois ennen polttoa. Kulotettu alue tarjoaa 
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tästä syystä elinmahdollisuuksia vain harvoille pala
neeseen metsään erikoistuneille eliöille. Monet niistä 
vaativat esimerkiksi pystyynpalaneita puita. 

Uhanalaisten lajien suosimiseksi pitäisikin kulotetta
ville alueille jättää pystyyn kuolleita puita ja pökke
löitä sekä eläviä lehtipuita ja taloudellisesti vähäar
voista alikasvospuustoa niin paljon kuin paloturvalli
suus sallii. Evon metsäoppilaitoksen ympäristössä 
Lammilla kulotusta on harjoitettu säännöllisesti ja 
monille käsiteitäville alueille on jätetty jonkin verran 
puustoa, esim. isoja haapoja ja nuoria kuusia. Tämän 
ansiosta Evon alueella tavataan säännöllisesti monia 
metsäpaloalueita suosivia uhanalaisia hyönteislajeja, 
jotka puuttuvat ympäristöstä. 

Lahopuun saatavuus. Monilla vanhojen metsien 
eliöillä, erityisesti hyönteisillä, maksasammalilla ja 
sienillä, on hyvin ahtaat elinympäristövaatimukset 
Useat lahoavassa puussa elävät hyönteislajit tarvitse
vat, paitsi tiettyä puulajia, myös sen tiettyä lahoamis
astetta ja tiettyä lahottajasientä. Tällaisten lajien on 
löydettävä uusi sopiva puu vanhan elinpaikan käy
dessä kelpaamattomaksi. Eri sienilajit puolestaan la
hottavat puuta tietyssä järjestyksessä. Vanhan metsän 
pienilmasto on menestymiselle usein ratkaisevan 
tärkeä. Laajoissa luonnontilaisissa metsissä vaatimuk
set täyttäviä lahopuita on riittävästi, mutta suppeilla 
suojelualueilla tämä ei aina ole varmaa. Puusto saat
taa olla liian tasaikäistä tai sopivia puita on muuten 
liian vähän. Lähimmät kelvolliset paikat alueen ulko
puolella ovat yleensä liian kaukana lajien leviämis
mahdollisuuksia ajatellen. 

Lahoaviin lehtipuihin, varsinkin haapaan erikoistu
neiden lajien tilanne on vaikein. Lehtipuita voi niiden 
elinympäristössä olla liian vähän, eikä puita kuole 
riittävästi. Jos puita on tarpeeksi, mutta ne ovat val
taosaltaan hyväkuntoisia, niitä voidaan tarvittaessa 
tappaa, esim. kaulaamalla. Viimeisenä keinona on 
puiden runkojen tuonti alueelle muualta. Tästä on 
uhanalaisten lajien hoitokeinona vasta vähän koke
muksia. Ensimmäisen kerran sitä kokeiltiin Mäntsä
lässä, jossa erittäin arvokkaan metsäalueen lähes kaik
ki haavat oli kaadettu juuri ennen alueen suojelua. 
Tien varteen pinotut rungot siirrettiin takaisin met-

Kuva 6. Silmälläpidettävä monipistehaapsanen (Sa
perda pe1jorata) elää haavalla, joka on vastikään 
kuollut. 
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sään erilaisiin kasoihin. Lopullista selvyyttä siitä, miten 
uhanalaiset hyönteiset ovat niitä tämän jälkeen hyö
dyntäneet, ei vielä ole saatu. Alustavat tulokset ovat 
kuitenkin myönteisiä. Metsään siirretyt rungot ovat 
sienettyneet runsaasti. Niiltä on jo löydetty eräitä 
uhanalaisia kovakuoriaislajeja. 

Hyönteisten elintapoja ajatellen puut pitäisi kuitenkin 
levittää maastoon yksitellen. Osa niistä pitäisi myös 
asettaa pystyasentoon. Menetelmä kaipaa perusteelli
sempaa selvitystä, koska siihen jouduttaneen tulevai
suudessa turvautumaan monilla alueilla. Eräissä Poh
jois-Karjalan parhaissa hyönteispaikoissa haapojen 
kaulaaminen on ollut aluksi eduksi uhanalaisille la
jeille. Koska kaikki puut on kuitenkin kaulattu saman
aikaisesti, niissä elävä hyönteis- samoinkuin sienila
jisto on vaarassa hävitä kokonaan tietyn ajan kuluttua. 

Puiden kaulaamista ja siirtämistä on kokeiltu myös 
valkoselkätikan hoitokeinona ainakin Heinolan maa
laiskunnassa ja Pertunmaalla. Tavoitteena on saada 
tikan elinpiirille riittävästi puita, joissa elää sen ravin
noksi sopivia hyönteisiä. Tästäkin kokemukset ovat 
meillä vielä melko lyhytaikaisia, mutta Ruotsissa 
menetelmää on sovellettu enemmän. Sekä kaulaamai
la että taskutus-vesakkomyrkkykäsittelyllä saadaan 
lehtipuihin tikalle sopivia ravintohyönteisiä. Kaulatut 
puut muodostavat pitkäaikaisemman ravintokohteen 
kuin taskutetut. 

Kosteikot 

Monet lintuvetemme ovat kasvamassa umpeen luon
taisesti tai ihmisen toiminnan seurauksena. Sen torju
miseksi käytettäviä menetelmiä on selostettu uhan
alaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mie
tinnössä. Määrärahojen niukkuuden vuoksi lintuvesi
en kunnostushankkeita on toteutettu vasta muutamia 
ja tarpeeseen nähden riittämättömästi. Kunnostuksen 
vaikutuksista kasvillisuuteen ja linnustoon tiedetään 
varsin paljon. Sitä vastoin tutkimukset esimerkiksi 
hyönteislajiston mahdollisista muutoksista puuttuvat. 

Ensimmäinen laaja lintuveden kunnostus Suomessa 
toteutettiin Parikkalan Siikalahdella 1980-luvun puo
livälissä. Kosteikkoaluetta kiertävien penkereiden, 
laitaojien ja neljän pumppuaseman avulla lahden 
vedenpintaa voidaan myöhemmin nostaa 40 senui
metrillä ilman, että rantaviljelykset kärsivät tulvahai
toista. Lahdelle raivattiin myös lisää avovesialueita. 
Penkereiden vuoksi menetettiin kuitenkin huomatta
va osa lahden rantaniityistä. Hankkeen luonnontalou
dellisista vaikutuksista ei ole laadittu kokonaisarvio
ta, linnuston ja kasvillisuuden muutoksia tosin seura
taan jatkuvasti. 

Forssan Koijärvellä 1980-luvun alussa ympäröivien 
alueiden kuivatustilanteen parantamiseksi tehtyjen 
töiden vaikutusta tutkittiin seurantatoimikunnassa 
viiden vuoden ajan. Tulokset osoittivat, että umpeen
kasvua on vaikea torjua ilman vedenpinnan nostoa. 
Ruoppaukset ja allikoiden kaivamiset ovat kustan
nuksiltaan suuria ja tästä syystä niitä voidaan käyttää 
vain vähäisiin pinta-aloihin. Lisäksi ne auttavat vesi
eliöstöä vain lyhytaikaisesti. 

Euran Koskeljärvellä on 1980-luvun lopulla toteutet
tu kunnostushanke, jossa ohitusojajärjestelyllä voi-



daan tulvavedet johtaa ohi järven. Samalla on mah
dollista nostaa kasvukauden aikaista vedenpintaa. 
Hankkeen luonnontaloudellisia vaikutuksia selvite
tään työryhmässä viiden vuoden ajan. 

Liian laajoiksi ja tiheiksi kasvaneiden järvikorte- tai 
järviruokokasvustojen toistuva niittäminen edistää 
mm. Iintulajistan monipuolisuutta. Tämän jo mones
sa kohteessa toteutetun toimenpiteen perusteina on 
kuitenkin useimmiten riistanhoidon edistäminen tai 
virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen. Sen 
vaikutusta uhanalaisiin lajeihin ei ole selvitetty. 

Uhanalaisten suolajien elinympäristöjen säilyttämi
seksi saattaa olla tarpeen palauttaa ojitetun suon vesi
tasapaino ojia tukkimalla. Metsähallituksen luonnon
suojeluosasto selvittää tämän menetelmän vaikutuk
sia mm. Seitsemisen kansallispuistossa Kurussa. Ojien 
tukkimista on käytetty menestyksellisesti uhanalais
ten lajien elinympäristön hoidossa Hankoniemellä 
Stormossenilla, joka on mm. useiden uhanalaisten 
perhosten esiintymispaikka. 

Ojia on tukittu ja vedenpinnan korkeutta säädelty 
pohjapadolla myös kosteikkokasvien pelastamiseksi 
ojituksen aiheuttamaita maaperän kuivumiselta. 
Menetelmää on käytetty hyvin tuloksin esimerkiksi 
luhtaorvokin ja lähdesaran elinympäristöjen hoitoon 
Hangossa. 

Hämeen läänissä on raakun lisääntymismahdollisuuk
sia pyritty parantamaan istuttamalla purotaimenia 
erääseen raakkujokeen. Menetelmän tulokset eivät 
vielä ole selvillä. Ainakin toinen uhanalainen laji, 
saukko oppi hyödyntämään ko. jokeen istutettuja tai
menia. 

Kulttuuriympäristöjen hoito 

Aikaisempien maankäyttömuotojen tuloksena synty
neet ympäristöt muuttuvat nopeasti ihmistoiminnan 
loppuessa tai muuttaessa luonnettaan. Tällaisten bio
taoppien ja niihin erikoistuneen Iajistan säilyttäminen 
vaatii lähes aina aktiivista hoitoa. 

Maatalouden ja karjanhoidon tuloksena on syntynyt 
monenlaisia niittyjä, jotka umpeutuvat nopeasti niit
tämisen tai laiduntamisen loputtua. Muutoksista kär
sii suuri joukko lajeja. 

Kiireellisen hoidon tarpeessa ovat alavat merenranta
niityt, joilla laiduntamisen loputtua pajut ja järviruo
ko syrjäyttävät aikaisemman matalan kasvillisuuden. 
Rantaniittyjä on hoidettu mm. Hailuodossa vuodesta 
1986 alkaen niittämällä niitä sekä niittokoneella että 
viikatteella. Tavoitteena on luoda hyviä pesimis- ja 
ruokailupaikkoja vesilinnuille ja kahlaajille, mm. erit
täin uhanalaiselle kiljuhanhelle, jonka tärkeimpiä 
muutonaikaisia levähdyspaikkoja Oulun seudun ran
taniityt ovat. Samalla elvytetään laidunrantojen tyy
pillistä kasvillisuutta ja lajistoa, mm. vaarantunutta 
rönsysorsimoa. Porin seudulla hoidon päätavoitteena 
on ollut etelänsuosirrin elinympäristön ylläpitäminen. 

Ketojen, ahojen, hakamaiden ja pientareiden aktiivi
nen hoito on toistaiseksi ollut riittämätöntä. Hoidon 
tarpeessa olevista, edustavista ja uhanalaisten lajien 
elinympäristöinä merkittävistä kuivista niityistä ei ole 
kattavaa selvitystä. Varsinkin lämpimät harjunrinteet 

2 412893X 

Kuva 7. Hankoniemen kuivien niittyjen hoito on edis
tänyt mm. keltatäpläsiilikehrääjän (Hyphoraia auli
ca) suojelua. 

ketoineen ovat osoittautuneet paljon aikaisemmin 
arvioitua tärkeämmäksi uhanalaisen sieni- ja hyön
teislajiston elinympäristöksi. 

Kuivien niittyjen hoitaminen niittämällä ja pensaita 
raivaamalla on aloitettu mm. useassa kohteessa Han
koniemellä. Hangossa Tvärminnen kylän niityillä 
hoidolla on parannettu mm. eräiden harvinaisten per
hosten elinmahdollisuuksia. Pohjan kunnassa hoito
kohteena on ollut jo hävinneeksi luullun, mutta uudel
leen löytyneen vuorikaskaan sekä palosirkan elinym
päristö. Monin paikoin Etelä-Suomen kuivilla niityil
lä on hoidettu myös useiden uhanalaisten kasvien 
(mm. idänverijuuren, kurhon, laukkaneilikan ja vuori
kuisman) kasvupaikkoja. 

Kaakkois-Suomessa on hoidettu kalliosinisiiven elin
ympäristöä. Kohteena on ollut eräs Saimaan saari, 
jonka kallioilla on aiemmin ollut runsas sinisiipiesiin
tymä. Metsien vähitellen kasvaessa umpeen perho
nenkin on jatkuvasti vähentynyt. Yhteistyössä paikal
listen metsäviranomaisten kanssa aluetta hoidettiin 
kaatamalla varjostavaa puustoa. Hoidon tulokset eivät 
vielä ole selvillä. 

Muita kiireellisen hoidon tarpeessa olevia ympäristö
jä ovat hakamaat ja kaskikoivikot. Ne ovat aiemmin 
tarjonneet monipuolisen elinympäristön etenkin useil
le valoa ja lahoavaa lehtipuuta vaativille eliölajeille, 
joiden tunnuslajina on paljon julkisuuttakin saanut 
valkoselkätikka. Näiden alueiden hoitoon tähtääviä 
selvityksiä on tehty mm. Nilsiän Kinahmilla ja Kaa
vin Telkkämäessä. Käytännän toimet ovat vasta suun
nitteilla. 

Hakamaita on ympäristöinä hoidettu mm. Tenholan 
Flatholmenilla, Hangon Bengtsårillä ja Inkoon Eli
saaressa. Viimeksi mainitussa paikassa on käytetty 
apuna laiduntavia lampaita. Kolin alueen ahojen hoi
toa on jatkettu. Näiden alueiden hoidon lajistollisia 
vaikutuksia ei ole selvitetty. 

Rakennetussa ympäristössä on uhanalaisten lajien 
säilymiseen tähtääviä toimia tehty hyvin vähän. Porin 
Reposaaressa on hoidettu vanhan painolasti- ym. 
kulttuurikasvillisuuden kasvupaikkoja. Tällöin ei 
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kaikissa tOimissa kuitenkaan ole otettu riittävästi 
huomioon uhanalaisten lajien vaatimuksia. 

2.6.2 Lajikohtaiset hoitotoimet 

Lajikohtaisia, yksilöihin kohdistuvia hoitotoimia ovat 
toistaiseksi toteuttaneet pääasiassa Suomen WWF:n 
lajikohtaiset työryhmät. Ympäristöministeriö on osal
listunut näiden hankkeiden rahoitukseen. Lisäksi 
yksityiset harrastajat ovat tehneet monia hoitotoimia. 

Tarhaus ja eläinten siirtoistutukset 

Suomessa tarhataan luontoon palautettavaksi kilju
hanhea, jonka luonnonvaraisen kannan luultiin jo 
hävinneen maastamme. Vuonna 1989 löydettiin kui
tenkin Lapista runsaan kymmenen parin kiljuhanhie
siintymä, jota nyt pyritään voimistamaan tarhalintu
jen avulla. Kiljuhanhien kasvattaminen aloitettiin 
Hailuodossa; myöhemmin on perustettu toinen tarha 
Hämeen läänin Kosken kuntaan. 

Kiljuhanhien pesintä on onnistunut tarhassa varsin 
hyvin ja ensimmäiset kahdeksan hanhea päästettiin 
luontoon pesimäalueelle kesällä 1989. Kesällä 1990 
vapautettiin 27 hanhea. Kaikki maastoon viedyt han
het on merkitty sekä kaula- että nilkkarenkain myö
hempää seurantaa varten. Kesällä 1990 ongelmaksi 
osoittautui se, että vapautetut hanhet olivat liian kesy
jä ja hakeutuivat asutuille paikoille. Nyt saatujen 
kokemusten pohjalta voidaan tulevien vuosien toi
minta suunnitella paremmin. 

Suomenselälle 1980-luvun alussa perustettu metsä
peurakanta on tasaisesti runs~stunut ja laajentanut 
elinaluettaan. Vuonna 1989 Ahtärin eläinpuistosta 
vapautettiin joitakin peurayksilöitä Ähtäriin, mutta 
istutuksen tulos selviää vasta myöhemmin. 

Äärimmäisenä keinona voidaan luonnosta tavattuja 
heikentyneitä eläimiä hoitaa ja vapauttaa takaisin 
luontoon. Mm. hylkeenpoikasten hoivatoimintaa on 
harjoitettu Suomen WWF:n Itämeren hyljeprojektin 
yhteydessä 1986-1990. 

Eräitä uhanalaisia kalakantoja, jotka eivät pysty enää 
lisääntymään luonnossa, ylläpidetään kalanviljelylai
toksilla ja poikasia siirretään takaisin vesistöihin. 
Esimerkiksi saimaannieriä ei lisääntyne tällä hetkellä 
lainkaan luonnossa, mutta kanta on toistaiseksi tur
vattuna kalanviljelylaitoksella. Pitkäaikaisessa kas
vatuksessa voi ongelmaksi muodostua kalojen laitos
tuminen. Vielä luonnossakin lisääntyviä kaloja voi
daan viljellä laitoksissa ja siirtää takaisin vesiin, jois
ta ne ovat hävinneet. Esimerkiksi viljeltyjä toutaimia 
on palautettu useihin vesistöihin. Uhanalaisten kalo
jen siirtoistutusten on tapahduttava suunnitelmalli
sesti oikeaa alkuperää käyttäen ja luonnossa lisäänty
vään kantaan pyrkien. 

Siirtoistutuksia on käytetty eräiden muidenkin eläin
lajien hoidossa. Joitakin hoitoon otettujasaukkojaon 
siirretty myönteisin tuloksin Merenkurkun ja Uuden
maan saaristoihin. Hienouurresulkukotiloa siirrettiin 
Jyväskylässä turvaan yliopiston uudisrakennuksen 
pysäköintialueen alle jäävältä elinpaikalta. Kotiloi
den talvehtimispaikan maata ja kariketta siirrettiin 
ylemmäksi samaan rinteeseen, jossa kotilaita myös 
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elää. Siirron onnistumisesta ei ole vielä saatavissa 
tietoa. 

Ruokinta ja keinotekoiset pesäpaikat 

Suurten petolintujen talviruokintaa on jatkettu tulok
sellisesti. Myrkyttömän ravinnon ansiosta merikotkan 
kanta on saatu voimistumaan. Suomen WWF:n meri
kotkatyöryhmä on ylläpitänyt rannikoillamme talvi
sin 20-25 ruokintapaikkaa. Lisäksi vapaaehtoisilla 
lintuharrastajilla on etupäässä Etelä-Suomen sisämaas
sa ollut vähintäänkin yhtä monta ruokintapaikkaa. 
Näiden ansiosta eräitä maakotkapareja on asettunut 
reviireille aiemmin tunnetun levinneisyysalueen ete
läpuolelle. Muista uhanalaisista lajeista valkoselkä
tikkaa on jonkin verran ruokittu talviaikana. 

Suurten petolintujen pesintä on Suomessa yhä enem
män tekopesien varassa. Esimerkiksi maamme tuhan
nesta sääksiparista tekopesien käyttäjien määrä on 
noussut 1970-luvun 5 %:sta 40 %:iin 1980-luvun 
loppuun mennessä. Myös maa- ja merikotka hyväksy
vät niille tehdyt pesäalustat, joiden avulla pesintää 
voidaan myös tarvittaessa siirtää häiriöille alttiilta 
paikoilta rauhallisemmille. 

Pönttöjen ja tekopesien avulla autetaan merkittävästi 
suurta osaa petolintulajistostamme. Taulukosta 2 käy 
ilmi 1989-1990 lintuharrastajien ylläpitämät tekope
sät ja pöntöt. Lintujen suojelemiseksi tehty vapaaeh
toinen työmäärä on hyvin suuri, sillä vain muutamista 
kotkien ja sääksen tekopesistä on maksettu korvaus 
niiden rakentajille. Viime vuosina on kehitetty uusi 
pönttötyyppi uhanalaiselle tuulihaukalle ja varpuspöl
lölle. Viimeksi mainittu on pöntötyksen avulla osoit
tautunut niin runsaaksi, että se on voitu poistaa uhan
alaisten lajien luettelosta. 

Taulukko 2. Vuosina 1989-90 ylläpidetyt petolin
tujen tekopesät ja pöntöt. 

Isojen haukkojen tekopesiä 
Pienten haukkojen tekopesiä 
Sääksen tekopesiä 
Kotkien tekopesiä 
Viiru-, lehto- ja helmipöllön pönttöjä 
Varpuspöllön pönttöjä 

Yhteensä 

895 
2 280 

500 
100 

16 460 
640 

20 875 

Sääksen ja kotkien tekopesien määrä perustuu arvi
oon, muut ovat rengastajien ilmoittamia tarkkoja yh
teismääriä. 

Kasvien kasvatus 

Mikäli kasvin säilymistä sen alkuperäisellä kasvupai
kalla ei voida taata, on kasvin siirtäminen sen perin
töaineksen säilyttämiseksi kasvitieteelliseen puutar
haan perusteltua. Täältä kasvi voidaan tarvittaessa pa
lauttaa alkuperäiselle alueelle. 

Maamme kasvitieteenisiltä puutarhailta ja metsäntut
kimuslaitoksen tutkimusasemilta kysyttiin 1984 ja 
1990 niiden mahdollisuuksista osallistua uhanalaisten 



Taulukko 3. Kasvitieteellisissä puutarhoissa ja Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevilla alueilla 
1984 ja 1990 kasvatettujen suojelutoimikunnan uhanalaisiksi luokittelemien kasvilajien lukumäärät 
uhanalaisuusluokittain. 

Uhanalaisuusluokka: 
H E V s Yht. 
1984 1990 1984 1990 1984 1990 1984 1990 1984 1990 

Turku 7 (-) 6 (-) 6 (-) 6 16 (1) 16 (1) 30 (1) 28 (1) 
Helsinki 1 8 (1) 9 (1) 8 (-) 12 21 (4) 26 (7) 37 (5) 48 (8) 
Oulu 4 12 (2) 13 (3) 12 (2) 21 35 (19) 58 (29) 59(23) 96 (37) 
Kuopio 2 (-) 5 13 (4) 20 (4) 
Metla 6 (5) 6 (4) 6 (5) 6 (4) 

Luvut suluissa ovat kotimaista alkuperää olevien lajien lukumääriä. 

kasvien suojeluun. Kysely koski etupäässä säilyttävää 
ja lisäyskasvatusta ja siinä tiedusteltiin seuraavia asio
ita: 
1) mitä liitteenä lähetetyn uhanalaisten kasvien luet

telon lajeista on nyt tai on aiemmin ollut kasvatuk
sessa laitoksessa? 

2) mitä alkuperää kasvatetut lajit ovat? 
3) onko kasvatuksen motiivina ollut suojelu tai muu 

erityinen syy? 
4) onko lajin suojelemiseksi laitoksessa tehty erityis

järjestelyjä? 
5) onko laitoksessa jatkossa mahdollisuuksia ottaa 

uhanalaisia lajeja kasvatukseen? 

Vastaus saatiin 1984 kaikista kasvitieteellisistä puu
tarhoista sekä Metsäntutkimuslaitoksen metsänjalos
tuksen tutkimusosastosta ja Suonenjoen, Kolarin ja 
Muhoksen tutkimusasemilta. Jyväskylän, Kuopion ja 
Joensuun yliopistojen kasvitieteellisissä puutarhoissa 
toiminta oli tuolloin vasta alkamassa eikä uhanalaisia 
lajeja ollut vielä kasvatuksessa. Vuonna 1990 kyse
lyyn vastasivat Turun, Helsingin, Oulun ja Kuopion 
yliopistojen kasvitieteelliset puutarhat sekä Metsän
tutkimuslaitoksen metsänjalostuksen tutkimusosasto 
ja Kannuksen ja Parkanoo tutkimusasemat 

Vastaukset osoittivat myönteistä suhtautumista asiaan. 
Varsinainen suojelumotiivi ei ole kuitenkaan toistai
seksi vaikuttanut laitosten lajivalintoihin. Perusteina 
ovat olleet etupäässä kokoelmien täydentäminen, 
kasvien käyttöarvo opetuksessa tai niiden erikoisuus 
ja harvinaisuus, metsäntutkimuslaitoksessa etenkin 
jalostus- ja puunkasvatusnäkökohdat 

Ennen kaikkea resurssipula rajoittaa sekä uhanalais
ten kasvien hankkimista että hoitotoimien toteutta
mista. Suojelun vaatimia erityistoimia ei ole juuri 
tutkittu eikä niitä ole tehty tavanomaisen kasvatuksen 
vaatimien hoitotoimien lisäksi. Joissakin tapauksissa 
istutusetäisyyksiä on lisätty eri alkuperää olevien 
kasvien risteytymisen estämiseksi. Lisäksi kasvit on 
pyritty istuttamaan kullekin lajille ekologisesti sopi
vimpaan paikkaan luontaisten seuralaisten joukkoon. 

Suojelutoimikunnan uhanalaisiksi luokittelemista 
kasveista (182 kpl) kasvatettiin 1984 75 lajiaja 1990 
112 lajia kasvitieteellisissä puutarhoissa tai Metsän
tutkimuslaitoksen hallitsemilla alueilla. Tunnetuista 
kotimaisista luonnonkannoista oli 1984 peräisin 30 
lajia ja 1990 43 lajia. 

Eniten uhanalaisia kasveja kasvatettiin Oulun yliopis
ton kasvitieteellisessä puutarhassa, missä myös koti
maista alkuperää olevien kasvien määrä on suurin 
(taulukko 3). 

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusasemilla ja erityi
sillä viljelmillä kasvatetaan kaikkiaan kuutta silmällä
pidettävää kasvia. Näistä merkittävimmät ovat kynä
ja vuorijalava, marjakuusi sekä jokipaju. 

Helsingin yliopiston kasvitieteen puutarhan koekasvi
maalla on kasvatettu vuodesta 1988 lähtien kymmen
kuntaa uhanalaista kasvia tutkimustarkoituksiin (Suo
men Akatemian rahoittama projekti Suomen uhan
alaisten putkilokasvien biologiset ominaisuudet). 
Tutkimuksen päätyttyä osa kasveista on siirretty kas
vamaan kasvitieteellisen puutarhan "kokoelmiin". 

Kasvitieteellisten puutarhojen käyttö uhanalaisten 
kasvien säilyttämisessä vaatisi nykyistä enemmän 
suunnitelmallisuutta aineiston hankkimisessa sekä 
puutarhojen keskinäisiä päätöksiä työnjaosta. Kasva
tukseen tulisi liittää lajien menestymisen tutkiminen. 

Kasvien siirto ja lisäys 

Kasveista voidaan menestyksekkäästi siirtää vain 
putkilokasveja. Siirtoon on joissakin tapauksissa jou
duttu äärikeinona turvautumaan esiintymispaikan ol
lessa vaarassa tuhoutua. Viime aikoina on tehty myös 
joitakin kokeita kasvien palauttamiseksi niiden enti
sille esiintymispaikoille. Siirtojen tulos on vaihdellut 
huomattavasti. Vehkalahden Salmiolahdelta on siir
retty hukkariisiä turvaan rakennettavan tien alueelta. 
Kasvit palautetaan sopivalle kohdalle rakentamisen 
jälkeen. Idänkurhoa on Savonlinnassa siirretty sen 
aikaisemmalle esiintymispaikalle Linnansaaren kan
sallispuistossa. Suomesta hävinnyttä mesikämmekkää 
yritettiin palauttaa Ahvenanmaalle Virosta. Vaikka 
kasveja oli 250, yritys epäonnistui. 

Uhanalaisten kasvien lisääntymistä niiden kasvupai
koilla voidaan parantaa turvaamalla siementen itämi
nen joko valmistamaHa siemenille kelvollista itäruis
alustaa esimerkiksi maanpintaa rikkomalla tai kylvä
mällä siemenet sopivaan paikkaan. Molempia keinoja 
on käytetty Suomen Akatemian rahoittaman uhan
alaisten putkilokasvien tutkimusohjelman (luku 2.3) 
kenttätutkimusten yhteydessä. Tulokset eivät ole vie
lä selvillä. 
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eläin- Lisäksi siinä 

Lääninhallitukset 

Metsähallitus 
Metsähallituksen on koulutta-

Plln~:unttle~n ja metsätalouden suun-
nittelusta sekä metsien hoidosta vastaavia viranhalti-

Kursseilla on perehdytty uhanalaisuuden 
teisiin sekä uhanalaisten lajien SW)JelUrnaJl10<)llJSUILIK
siin ja -keinoihin talousmetsissä. 
mm. uhanalaisten 
entV\''PP1SI:ssä metsissä. 

Metsähallituksen keväällä 1991 met-
uutena asiana uhanalaisten 

tal~ow;m1etsissa. Ohjeissa kuvataan uhan
sekä ne biotoopit, 

suC)jeJlerrmlJla tai oikein voidaan auttaa 
uhanalaisten säilymistä ja lisääntymistä talous
metsissä . 

"'"'""'
1

""
1
"" käsitellään aiempaa 

sH~yisJko11taLsemnmn uudisteilla olevissa luon-
maiseman- ja luonnonhoidon 

Uusia ohjeita aletaan soveltaa tulevissa, 
metsähallituksen järjestämissä koulutustilaisuuksissa. 

muut oppilaitokset 
Ylior>is1:oi:~sa uhanalaiset ovat viime aikoina ol-

useammin esillä ja kasvitieteen luen-
seminaareissa. Esimerkiksi Hel-

yll,oplStoln e!län1t1e:teem laitoksella luennoitu 
kasvitieteen laitoksella 

uh;maL1aiSlS1ta "''"u""'"'t"' sekä 



siologian ympäristökurssilla sekä kurssilla "kasvit 
ilman likaantumisen indikaattorina" on käsitelty 
uhanalaisuuteen asioita. Turun yliopiston 
biologian laitoksen opetuksessa on keskitytty lounais
rannikon ja -saariston uhanalaisiin lajeihin. Oulun 
yliopistossa uhanalaiset lajit ja niiden suojelu ovat 
olleet keskeisesti esillä luonnon ekologisen inven
toinnin kurssilla sekä alkuperäisen luonnon suojelun 
seminaarissa. Eri yliopistossa on tehty useita 
nni1nn!hrtPtriiHi uhanalaisista 

Ammattikasvatushallituksen mukaan uhanalaiset lajit 
eivät ole toistaiseksi kuuluneet maatalousoppilaitos
ten opetussuunnitelmaan. Sen sijaan metsätalousop
pilaitoksissa uhanalaisia lajeja käsitellään mm. met
sien monikäytön riistanhoidon oppilai
toksesta ja optma]aslta 

Opetusministeriön mukaan peruskoulun biologian 
opetuksessa uhanalaiset eläin- ja kasvilajit tulevat esille 
tunneilla, joilla käsitellään oppilaiden vastuuta omas
ta elinympäristöstään. Myös opettajien jatkokoulu
tuksessa tuodaan uhanalaisuuteen liittyvät kysymyk-
set esille. kouluissa ei kuitenkaan ehditä 
antaa eri ja niiden 
uhanalaista lajeista. 

Luonnonsuojelujärjestöt 
seurat 

!luonnontieteelliset 

Suomen WWF:n suojelutyöhön kuuluu olennaisena 
osana valistus- ja asennekasvatustyö. Jä1jestön toimi
henkilöt ovat pitäneet lukuisia kasvien ja eläinten 
uhanalaisuuteen liittyviä esitelmiä erilaisissa koulu
tustilaisuuksissa. Lisäksi Suomen WWF on laatinut 
oppimateriaalia kouluille ja ammattioppilaitoksiin. 
Esimerkiksi keväällä 1991 valmistui WWF:n ja Suo
men Metsänhoitajaliiton yhteistyönä metsäalan oppi
laitoksille tarkoitettu opetuspaketti uhanalaisten la
jien suojelusta metsätalouden piirissä. Hoito-ohjeet 
LaamnJa- ja metsille ovat tekeillä. 

Suomen WWF:n suojelutyöryhmät vastaavat kohde
lajiaan koskevasta tiedottamisesta. Tammihiiren ja 
valkoselkätikan tiedotuskampanjat ovat viime aikoi
na olleet näkyvimmin esillä julkisuudessa. Kesällä 
1989 Itä-Suomessa levitettiin monin tavoin tietoja 
tammihiirestä uusien esiintymien löytämiseksi. Val
koselkätikasta ja sen suojelumahdollisuuksista on 
valmistettu mm. värikuvaesite ja juliste. Esitteessä 
kerrotaan valkoselkätikan elinvaatimuksista sekä la
jin pelastamiseksi tarvittavista suojelukeinoista. Esite 
(painos 12 000 kpl) on jaettu mm. kaikille metsäno
mistajille ja metsäammattilaisille, joiden omistamilla 
tai hoitamilla alueilla valkoselkätikkaa on. Itämeren
hyljetyöryhmän raportit tutkimustuloksista ja hylkei
den suojelusta ilmestyivät vuosien 1990 ja 1991 vaih
teessa. 

Suomen luonnonsuojeluliitto on osallistunut uhan
alaisista lajeista tiedottamiseen järjestämällä luonnon
harrastajille lähes vuosittain kursseja, joilla on pereh-

uhanalaisiin lajeihin, niiden vähenemisen 
erilaisisiin suojelukeinoihin. Myös luonnonsuo

jelupiirien järjestämissä tilaisuuksissa on käsitelty 
uhanalaisuuteen liittyviä asioita. Lisäksi luonnonsuo
JellJhiton ja lehdissä on ollut uhanalaisista 

Luonnontieteellisten seurojen kokouksissa uhanalai
set lajit ovat viime vuosina olleet huomattavasti aiem
paa useammin esiteimien aiheina. Lintutieteellisten 
Yhdistysten Liiton kokouksissa on esitelmöity uhan
alaisista linnuista Suomen Hyönteistieteellisen 
Seuran sekä J.l.'-'1""''.5 ~ .. Hlyönte~istietj~ellis(~n 
sen järjestämissä on käsitelty eri 
teisryhmien uhanalaisuutta. Suomen Biologian 
Vanamon kokouksissa on pidetty esitelmiä uhanalai
sista kasveista ja Societas pro Fauna et Flora Fennica 
on järjestänyt seminaareja, joissa on käsitelty mm. 
lehtojen uhanalaisia eliölajeja. Uhanalaiset sienet ja 
niiden suojelu ovat olleet keskeisesti esillä sieniseu-

valtakunnallisilla sienipäivillä. 

Muu tiedotus ja valistus 

Seutukaavaliitot ovat uhanalaisia 
koskevaa alueiltaan 
jä luontoselvityksiä. putkilokasveja 
sitteleviä selvityksiä ovat julkaiseet mm. Päijät
Hämeen, Keski-Suomen, Länsi-Uudenmaan, Varsi
nais-Suomen ja seutukaavaliitot 

Vesi- ja ympäristöhallituksen ympäristötietokeskus 
on vuoden 1990 alusta lähtien julkaissut kerran kuus
sa ilmestyvää ympäristökatsausta, joka on HITH'\<iiri ctn_ 

tietokeskuksen, ympäristöviranomaisten ympans
tön tilaa tutkivien asiantuntijayksiköiden yhteistyön 
tulos. Yhden kuukauden teemanumero esittelee vuo
sittain luonnonsuojelun tuoreinta analysoitua aineis
toa. Kolmannes numeron sisällöstä käsittelee uhan
alaisia lajeja. 

Ensimmäinen suomenkielinen luonnonsuojelubiolo-
käsittelevä teos, "Sammuuko suuri suku?", il

mestyi 1987. Siihen on koottu uhanalaisten lajien ja 
niiden elinympäristöjen suojelun kannalta keskeisin 
biologinen tieto. Teoksessa käsitellään erityisesti sel
laisia biologian osa-aloja, joiden tietämys auttaa 
ymmärtämään lajien häviämisen syitä. Lisäksi kirjas
sa tuodaan esille lajien suojelun kannalta merkittävät 
populaatiogenetiikan ja ekologian näkökohdat. Kirja 
on käännetty ruotsiksi, "Sista paret ut?". Kirja 
kuuluu nykyään myös yliopistojen biologian laitok
sille pyrkivien opiskelijoiden pääsykokeen vaatimuk
siin. 

Muita viime vuosina ilmestyneitä, uhanalaisuuden 
kannalta merkittäviä teoksia ja oppaita ovat mm.: 
"Elävä metsä", "Metsiemme uhanalaiset", "Suomen 
lehdot", "Suomen päiväperhoset", "Suomen Kalat", 
"Ahtojäällä syntynyt" ("Född i drivisen") sekä teos, 
"En art behöver sin miljö", joka on tehty korvaamaan 
suojelutoimikunnan mietinnön ruotsinkielelle kääntä
mättä jääneitä lajiosia. 

Tieteellisissä julkaisusarjoissa sekä luonnonharrasta
jille tarkoitetuissa lehdissä on kirjoitettu monia uhan
alaisia lajeja ja niiden suojelua käsitteleviä artikkelei
ta. Tieteellisten sarjojen julkaisut ovat painottuneet 
etupäässä tutkimukseen, kun taas luonnonharrastajil
le suunnatuissa julkaisuissa uhanalaisuutta on käsitel
ty yle1lsen1m1n. 

Uhanalaisuuteen 
useammin esillä 

asiat ovat olleet 
joukkotiedotusvälineissä. 



levisiossa on tiedotettu mm. uhanalaisten lajien suo
jelun edistymisestä ja sanoma- ja aikakauslehdissä on 
kerrottu eräissä tapauksissa yksityiskohtaisesti uhan
alaisten eläinten ja kasvien tuntomerkeistä, ekologi
asta ja suojelusta. 

Uhanalaisista lajeista on valmistunut viime aikoina 
myös videofilmejä. Helsingin yliopiston kasvimuse
on ja TV-kuvalaitoksen yhteistyönä ilmestyi syksyllä 
1990 uhanalaisten kasvien tutkimuksesta kertova 
videofilmi "Suomen uhanalaiset kasvit". Esimerkki
lajina on idänkurho. Keväällä 1991 valmistui puoles
taan Suomen WWF:n kasvityöryhmän ja Helsingin 
yliopiston TV-kuvalaitoksen tekemänä videofilmi 
"Uhanalaisten kasvien hoito, suojelu ja seuranta". 
Suomen WWF:n hyljetyöryhmä on valmistellut fil
min Itämeren hylkeiden suojelusta. Sen on kuvannut 
Seppo Keränen. 

2.8 Suojelutoimikunnan ehdotusten 
toteutuminen 
Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan 
mietinnön ehdotusten toteutumista selvitettiin mm. 
lähettämällä kysely niille viranomaisille ja järjestöil
le, joille suojelutoimikunta katsoi kuuluvan vastuun 
toimenpide-ehdotusten toteuttamisesta. Kyselyssä 
tiedusteltiin, mitä mietinnössä esitettyjä toimia kukin 
taho oli toteuttanut vuoden 1989 loppuun mennessä, 
mitä toimia oli tarkoitus toteuttaa vuoden 1990 aikana 
sekä mistä vuoden 1990 jälkeen tehtävistä toimista oli 
tehty Lisäksi pyydettiin selvitystä toimenpi
teiden toteutumatta jäämiseen. Lähes kaikki kyselyn 
saaneet vastasivat siihen. 

Kyselystä saatujen vastausten ja hankitun muun ai
neiston perusteella toimikunta arvioi, mitkä ehdotuk
sista ovat toteutuneet. Jos toteutumatta jääneet ehdo
tukset katsottiin edelleen ajankohtaisiksi, toimikunta 
on uudistanut ne toimenpide-ehdotuksissaan. Toimi
kunta esittää myös kokonaisarvion eri viranomaisten 
toimista uhanalaisten lajien suojelua koskevien ehdo
tusten toteuttamisessa. 

2.8.1 Tutkimus (ehdotukset 

Suomessa huonosti tunnettujen eläin- ja 
mien taksonomian ja lajiston tutkimus ei ole 
vuosina juurikaan lisääntynyt (luku 2.3). Uhanalais
ten eläin- ja kasvilajien esiintymistietoja on jatkuvasti 
täydennetty. Myös näiden lajien biologiaa koskevia 
selvityksiä on tehty. Saimaanhyljettä on maa- ja 
metsätalousministeriön myöntämällä erityisrahoituk
sella tutkittu hyvin perusteellisesti. Suomen WWF on 
puolestaan yhdessä Ruotsin WWF:n kanssa rahoitta
nut Itämeren hylkeiden monipuolista suojelututkimus
ta. 

Suomen Akatemian rahoituksella tehtiin nelivuotinen 
tutkimus yhteensä kymmenen uhanalaisen putkilo
kasvin biologiasta ja kasvupaikkavaatimuksista. Tut-
kimusohjelmaan liittyen on myös monia 
opiston opinnäytetöitä. Luonnonsuojelututkimukseen 
osoitetuilla niukoilla varoilla on vasta voitu aloittaa 
eräiden perhosten, kovakuoriaisten, putkilokasvien ja 
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kääpien biologian selvittely suojelusuunnitelmien 
laatimista varten. 

Suojelumenetelmien ja hoitotoimien tutkimiseen va
roja on ollut käytettävissä hyvin vähän. Käynniste
tyistä hankkeista merkittävimpiä ovat metsähallituk
sen luonnonsuojeluosaston aloittamaan luonnonkulo
jen jäljittelyohjelmaan liittyvät lajistolliset tutkimuk
set. Niiden avulla pyritään selvittämään, missä mää
rin pienialaisilla paloilla voidaan edistää häviämis
vaarassa olevien metsäpaloista riippuvien lajien säily
mistä. Moniin lehtojen hoitohankkeisiin liittyy myös 
tutkimuksia. 

Tutkimusta koskevista toimenpide-ehdotuksista oike
astaan vain yhden voidaan katsoa osin toteutuneen, 
sillä maahamme suunnitellun eläin- ja kasvilajien 
keskusrekisterin kehittäminen on aloitettu luonnon
tieteellisessä keskusmuseossa. Tosin kehitystyöllä on 
vielä monia alkuvaikeuksia. Muilta osin ehdotukset 
ovat toteutuneet enemmän tai vähemmän vajavaises
ti. Toimikunnan mielestä uhanalaisiin lajeihin koh
distuva tutkimus on kaiken kaikkiaan ollut edelleen 
riittämätöntä. 

2.8.2 Lajikohtaiset suojelusuunnitelmat ( ehdo
tukset 7-10) 

Lajikohtaisia suojelusuunnitelmia koskevien toimen
pide-ehdotusten toteutuminen on ollut ympäristömi
nisteriön vastuulla. Suunnitelma on valmisteilla kaik
kiaan lähes sadasta lajista (luku 2.4). Yhtään suunni
telmaa ei ole vielä vahvistettu, koska luonnosuojelu
lain uhanalaisia lajeja koskeva osittaisuudistus tulee 
voimaan vasta 1.5.1991. Tästä huolimatta uhanalai
simpien lajien suojelu on aloitettu tekeillä olevien 
suojelusuunnitelmien perusteella ja käytettävissä 
olevilla määrärahoilla. Monissa tapauksissa on toi
mittu yhteistyössä Suomen WWF:n eri työryhmien 
kanssa. 

Uhanalaisten lajien suunnitelmallinen suojelu on eden
nyt enintään välttävästi. Suurin ansio tehdyistä töistä 
kuuluu vapaaehtoisille luonnonsuojelujärjestöille, sen 

viranomaisten työ on ollut puutteellista suoje
luun osoitettujen määrärahojen niukkuuden vuoksi. 

Ehdotus 10 käsitteli uhanalaisten lajien siirtoa ja kas
vatusta. Tapauksia, joissa esiintymät ovat olleet välit
tömässä tuhoutumisvaarassa ja joissa on ehditty tur
vautua siirtoon, on ollut vain muutamia. Tästä syystä 
kokemukset siirtojen onnistumisesta puuttuvat. Kas
vitieteelliset puutarhat suhtautuvat myönteisesti uhan
alaisten kasvien viljelyyn (luku 2.6), mutta käytän
nössä esteenä on lähinnä pula voimavaroista. Ehdo
tukseen sisältynyttä selvitystä mahdollisuuksista säi-

uhanalaisia lajeja geenipankeissa ei ole tehty. 

2.8.3 Lainsäädäntö 

Luonnonsuojelulaki (ehdotukset 1 

Luonnonsuojelulakia koskevista toimenpide-ehdotuk
sista tärkein on luonnonsuojelulain kokonaisuudis
tuksen loppuunsaattaminen, joka ei ole edennyt. Tästä 

siihen liittyneet kuusi ehdotusta ovat myös 
toteutumatta. 



Sen sijaan vanhaan luonnonsuojelulakiin tehdyillä 
kahdella osittaisuudistuksella (luku 2.2) on toimikun
nan esittämässä muodossa toteutettu uhanalaisia ja 
erityisesti suojeltavia lajeja, niiden esiintymispaikko
jen säilyttämistä ja hoitoa sekä rangaistussäännöksiä 
koskevat toimenpide-ehdotukset. 

Suojelutoimikunnan ehdottaman kolmen metsästys
lain piiriin kuuluvan riistalajin siirtäminen luonnon
suojelulailla suojelluiksi lajeiksi ei ole toteutunut 
luonnonsuojelulain osittaisuudistusten yhteydessä. 
Mutta samansisältöinen muutosesitys sisältyy metsäs
tyslain kokonaisuudistukseen, joka on valmiina jätet
täväksi eduskunnalle. 

Kasveja ja eläimiä koskevia rauhoitusasetuksia on 
muutettu toimikunnan esittämällä tavalla. Euroopan 
luonnonsuojelusopimuksen perusteella on rauhoitettu 
myös eräitä selkärangattomia eläimiä (luku 2.2). Sitä 
vastoin kaikkien erittäin uhanalaisten ja vaarantunei
den lajien kauppaamista tai vaihtamista ei ole lainsää
dännöllisin keinoin kielletty. 

Tehtyjen osittaisuudistusten jälkeen uhanalaisten la
jien suojelun lainsäädännöllinen perusta on välttäväs
ti hoidettu. Kokonaisuudistuksen ja luonnonsuojelun 
tavoiteohjelman edelleen puuttuessa uhanalaisten la
jien suojelua ei ole kuitenkaan saatu kansainväliselle 
tasolle. 

Metsälainsäädäntö (ehdotukset 

Metsälainsäädännön kehittäminen kuuluu maa- ja 
metsätalousministeriön toimivaltaan. Ministeriön vas
tauksessa todetaan, ettei yksityismetsälakiin ole tehty 
muutoksia. Keskusmetsälautakunta Tapion mukaan 
suojelutoimikunnan ehdotukset voitaisiin toteuttaa 
muutoinkin kuin lainsäädäntöä muuttamalla (luku 2.2). 
Vastauksessa viitataan uusiin metsänhoidon suosituk-

jotka antavat maanomistajalle mahdollisuuden 
ottaa ympäristö- ja luonnonsuojelukysymykset huo
mioon metsien käsittelyvaihtoehtojen valinnassa. 
Toteutuminen riippuu siis metsänomistajan harkin
nasta. Samanlaisen vastauksen on antanut myös 
Centralskogsnämnden Skogskultur. 

Vuonna 1987 uusitun metsähallintolain (138/87) ja 
metsähallintoasetuksen (213/87) mukaan metsähalli
tuksen tulee valtion metsissä ottaa huomioon puun 
tuotannon ohella mm. luonnon- ja ympäristönsuoje
luun liittyvät tavoitteet. Valtion metsien käsittelyoh
jeet on uudistettu, ja lain asettamat uudet velvoitteet 
on niissä otettu huomioon. 

Vastauksena suojelutoimikunnan ehdotukseen asetuk
sella annettavista yksityiskohtaisista säännöksistä 
metsien käsittelytavoissa maa- ja metsätalousministe
riö toteaa, että lehtojensuojeluohjelman laadinnan 
yhteydessä ohjelman piiriin kuuluville alueille on 
valmisteltu erilaisia käsittelyohjeita ja että lainsää
däntö tarjoaa edelleenkin mahdollisuuden yksittäisten 
luonnonsuojelukohteiden suojeluun. Yksityiskohtais
ten metsien käsittelyohjeiden ottaminen yksityismet
sälakiin ei ministeriön mielestä ole ajankohtaista. 

Metsänparannuslakia ja asetusta ei ole täydennetty 
säännöksillä, jotka mahdollistaisivat metsänparannus
varojen käytön uhanalaisten lajien kannalta arvokkai
den metsäluonnon piirteiden säilyttämiseen tai lehto-

jen ja jalopuuesiintymien säilyttämiseen. Ministeriön 
vastauksessa viitataan nykyiseen metsänparannusla
kiin (140/87), jossa edellytetään, että töiden ohjauk
sessa otetaan huomioon myös ympäristönsuojelunä
kökohdat 

Suojelutoimikunnan metsälainsäädäntöön tekemät 
muutosehdotukset eivät ole toteutuneet metsähallin
tolakiin tehtyjä muutoksia lukuunottamatta. Annetuii
la uusilla suosituksilla ja asennekasvatuksella on voitu 
korjata jossain määrin näitä puutteita. Uhanalaisten 
lajien ja biotooppien suojelussa on edelleen tukeudut
tava pääsääntöisesti luonnonsuojelulain keinoihin. 

Asiakirjojen julkisuus (ehdotus 26) 

Lakia asiakirjojen julkisuudesta muutettiin niin ikään 
suojelutoimikunnan ehdottamalla tavalla luonnonsuo
jelulain osittaisuudistuksen yhteydessä 1991. 

2.8.4 Elinympäristöjen säilyttäminen ja hoito 

Suojelualueisto yleensä (ehdotukset 27 ja 28) 

Tehdyt ehdotukset suojelualueohjelmien toteutuksen 
kiireellisyysjärjestyksen muuttamisesta sekä suoje
luohjelmiin kuulumattomien erittäin uhanalaisten ja 
vaarantuneiden lajien esiintymispaikkojen perustami
sesta suojelualueiksi, ovat toteutuneet vain osittain 
(luku 2.5.2). 

Metsät (ehdotukset 29-35) 

Suojelutoimikunnan metsiä koskevat ehdotukset ovat 
toteutuneet vain pieneltä osin. Myönteistä on se, että 
uhanalaisten lajien tärkeimmän elinympäristön Etelä
Suomen vanhojen metsien suojeluun on kiinnitetty 
varsin paljon huomiota ja kohteita inventoidaan kii
reellisesti. 

Lapin läänin eteläpuolella olevista valtion maiden 
aarnialueista ja luonnonhoitometsien aarniosista ei ole 
yleensä muodostettu luonnonsuojelulain mukaisia 
suojelualueita. Poikkeuksena ovat perustettuihin laa
jempiin suojelualueisiin sisältyneet alueet. Sitä vas
toin selvitys Etelä-Suomessa sijaitsevista vanhoista 
metsistä ja niiden säilyttämismahdollisuuksista on 
aloitettu vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen luon
nonsuojelututkimusyksikössä. Tässä yhteydessä sel
vitetään myös aarnialueiden suojelutarve (luku 2.5.2). 
Suojeluohjelma pyritään saamaan valmiiksi vuoden 
1992 loppuun mennessä. 

Luonnonkulojen jäljittely metsää polttamalla luon
nonsuojelualueiden hoitokeinona on aloitettu, sillä 
kesällä 1989 metsähallitus teki kaksi pienialaista koetta 
Patvinsuon kansallispuistossa (luku 2.6.1 ). Valmis
teilla olevissa uusissa luonnonsuojelualueiden runko
suunnitelmissa kulotuksen tarve tullaan ottamaan 
aiempaa paremmin huomioon. Metsäntutkimuslaitos 
on suunnitellut kulotuksen käyttöä Kolin kaskimaiden 
säilyttämiseksi. 

Pienialaisista palaneista metsistä ei ole toistaiseksi 
perustettu suojelualueita, mutta metsähallituksen 
mukaan uhanalaisten lajien suojelua silmälläpitäen 
voidaan tällaiset kohteet tarvittaessa jättää käsittele
mättä ja antaa niiden kehittyä luontaisesti. 
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Tärkeät erilliskohteet 



mm. me seurantaa ei ole kuitenkaan 

Lw~:mrtontleteelllsem kes
Lintutieteellisten Yhdis-

"'"","'"'0" • .-.Hr"'""'tt tekemää Hnnustom-

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

700 000 mk 
760 000 mk 
900 000 mk 

1 430 000 mk 
2 000 000 mk 
3 000 000 mk 

40 000 mk 
100 000 mk 
300 000 mk 
500 000 mk 
600 000 mk 
650 000 mk 22 



Taulukko 5. Uhanalaisten lajien suojeluun ja hoi
toon osoitetut määrärahat. 

Vuosi 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Määräraha Lääninhallitusten 
kokonaisuudessaan kautta käytetty 

määräraha 

600 000 mk 
700 000 mk 
850 000 mk 

1 200 000 mk 
1 350 000 mk 

180 000 mk 
125 000 mk 
100 000 mk 
200 000 mk 
195 000 mk 

on ollut vain mainintana luonnonsuojelututkimuksen 
perusteluissa. 

Ehdotusta kahden uuden viran perustamisesta ympä
ristöministeriön luonnonsuojelutoimistoon ei ole to
teutettu. Sen sijaan 1991 vesi- ja ympäristöhallituk
seen siirrettiin toinen ympäristöministeriön viroista, 
jonka haltijan tehtäviin ovat muiden töiden ohella 
kuuluneet uhanalaiset lajit. 

Suojelutoimikunnan ehdotuksista lähes kaksi kolmas
osaa oli osoitettu ympäristöministeriölle. Kokonais
arvia ministeriön toimista uhanalaisten lajien 
lemiseksi on välttävä. Ministeriö on suoriutunut var
sin hyvin suojeluohjelmien valmistelusta ja uusien 
luonnonsuojelualueiden perustamisesta. Myös lain
säädäntöä on kehitetty. Uhanalaisten lajien kannalta 
välttämättömät luonnonsuojelulain osittaisuudistuk
set on toteutettu. Lain kokonaisuudistus ei sitä vastoin 
ole edennyt. 

Uusilla suojelualueilla ja lainsäädännöllä lajeja on 
autettu vain passiivisesti. Uhanalaisten lajien säilyt
täminen edellyttäisi kuitenkin myös kiireellisiä aktii
visia toimia. Niitä ei ole voitu toteuttaa, koska ympä
ristöministeriö ei ole onnistunut hankkimaan virkoja 
tai riittävää rahoitusta luonnonsuojelun tehtävien 
hoitoa varten. Lisäksi uhanalaiset lajit ovat viime 
vuosina jäänet toissVaiseen asemaan moniin muihin 
ympäristön- ja luonnonsuojelun sektoreihin verrattu
na ministeriön tutkimus- ja suojelumäärärahoja jaet
taessa. 

Vesi- ja ympäristöhallitus (ehdotus 68) 

Ehdotus luonnonsuojelututkimuksen järjestämisestä 
on osittain toteutunut, sillä vuoden 1989 alusta lähtien 
vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksessa on toiminut 
luonnonsuojelututkimusyksikkö, jonka yhtenä keskei
senä tehtävänä on uhanalaisten lajien tutkimus. Yk
sikköön ei kuitenkaan ole saatu kohdennettua virkoja 
muusta vesihallinnosta. Tästä syystä tarvittavat tutki
mukset on jouduttu tekemään pääasiassa ympäristö
ministeriön myöntämin tutkimusva:roin. Tämä taas on 
merkinnyt vastaavasti supistusta muissa luonnonsuo
jelututkimuksissa. 

Luonnonsuojelututkimusyksikön toimintamahdollisuu
det vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksessa ovat olleet 
melko huonot. Luonnonsuojelututkimusta ei ole va
rauksetta hyväksytty osaksi laitoksen työkenttää. 
Ympäristöministeriö on joutunut avustamaan luon
nonsuojelututkimusta palkka- ja hallintomenojen li
säksi laiteavustuksin sekä ki1jasto- ja matkamäärära
hoin. 
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Lääninhallitukset (ehdotukset 69-71) 

Lääninhallitusten ympäristönsuojelutoimistoilla on 
yleensä mahdollisuus antaa lausuntoja läänin alueella 
valmisteilla olevista, ympäristöä muuttavista hank
keista ( esim. kaavat, tie- ja voimajohtohankkeet, maa
ainesten ottoluvat). Lausunnoissa on olemassa olevien 
tietojen rajoissa otettukin huomioon uhanalaisten eläin
ja kasvilajien suojelun tarpeita. Ongelmana on kaikki 
tarpeelliset esiintymistiedot sisältävän rekisterin ja 
suojelusuunnitelmien puuttuminen. 

Vain kahdessa lääninhallituksessa luonnonsuojeluteh
tävien hoitoon on tarkasteluajanjakson aikana saatu 
yksi uusi virka. Toisessa tapauksessa asia järjestyi 
lääninhallituksen vakanssien sisäisin siirroin. Joissa
kin tapauksissa mm. uhanalaisiin lajeihin liittyviä 
tehtäviä on hoidettu korkeakoulujen harjoitteluun 
myöntämien kesäapulaisten ja siviilipalvelua suoritta
vien biologien avulla. 

Uhanalaisten lajien suojelun ohella muutkin luonnon
suojelutehtävät ovat lisääntyneet lääneissä huomatta
vasti. Nykyisellä henkilöstöllä ei ole mahdollisuuksia 
selvitä kaikista velvotteista mm. uhanalaisten lajien 
suojelun muuttuessa luonnonsuojelulain osittaisuudis
tuksen jälkeen lääninhallituksiakin työllistäväksi laki
sääteiseksi tehtäväksi. 

Uhanalaisten lajien suojeluun ja hoitoon osoitetuista 
määrärahoista on 15-20% käytetty vuosittain läänin
hallitusten kautta (taulukko 5). Jossain määrin määrä
rahaa on käytetty myös uhanalaisten lajien esiinty
mien inventointiin ja seurantaan suojelutoimikunnan 
ehdotuksen mukaisesti. Kun suojelusuunnitelmia ale
taan vahvistaa, lääninhallitusten merkitys suojelun ja 
seurannan toteuttajana tulee korostumaan. 

Suojelutoimikunnan ehdotuksista 23 osoitettiin lää
ninhallitusten toteutettaviksi. Niistä useimpien pää
asiallinen toteuttamisvastuu on kuitenkin ollut ympä
ristömisteriöllä. Tästä syystä tmpeellisten virkojen ja 
riittävien määrärahojen puuttuessa useimmat ehdo
tukset ovat jääneet toteutumatta. 

Kunnat (ehdotus 72) 

Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/86) 
tuli voimaan 1.10.1986. Sen mukaan kunnan tulee 
alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, 
että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoita
malla ja kehittämällä kunnan asukkaille turvataan 
terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympä
ristö. Yli 3 000 asukkaan kunnissa tehtävien hoitamis
ta varten tulee olla ympäristönsuojelulautakunta. Lain
säädäntöä kuitenkin muutettiin vuoden 1991 alkupuo
lella näiltä osin siten, että ympäristönsuojelu voidaan 
antaa myös muiden lautakuntien tehtäväksi. Toiveena 
on tällöin, että ympäristönsuojelu voisi lautakuntia 
yhdistettäessä saada esimerkiksi terveysvalvonnasta 
vapautuvia vakansseja. 

Merkittävää on, että ympäristönsuojelun hallintoa 
koskevan lain mukaisesti kunnalle suoritetaan valtion
osuutta tehtävien hoitamisesta aiheutuvista kustannuk
sista. Näitä voivat viranhaltijoiden palkkaamisen ohella 
olla esimerkiksi kunnan luonnonalueita koskevat sel
vitykset. 



Luonnonsuojelutehtäviä on hoidettu kunnissa hyvin 
eri tavoin. Vain suurimpien kaupunkien ympäristön
suojelutoimistoissa on luonnonsuojelutehtäviin erikois
tuneita viranhaitijoi ta. Monissa pienissä maaseutukun
nissa ympäristönsuojeluasioita hoitaa muiden töiden 
ohella jonkin muun alan (esimerkiksi terveys- tai 
rakennus-) tarkastaja. Varsin monet kunnat ovat val
tionosuuksien avulla laadituttaneet alueensa arvok
kaista luontokohteista selvityksiä, joissa uhanalaiset 

on otettu vaihtelevassa määrin huomioon. 

Luonnonsuojelulain osittaisuudistuksessa ( 672/91) 
säädettiin luonnonsuojeluhallintoa koskevassa luvus
sa kunnan tehtäväksi edistää luonnonsuojelua alueel
laan. Sellaisenaan tämä ei kuitenkaan tehosta esimer
kiksi uhanalaisten lajien suojelua. 

Maa- ja metsätalousministeriö (ehdotus 

Toimikunnan ehdotus, jonka mukaan maa- ja metsä
talousministeriön tulisi toiminnassaan ottaa huomi
oon kaikkien uhanalaisten lajien suojelun tarpeet, on 
maa- ja metsätalousministeriön mielestä ehdotuksen 
yleisen sanamuodon vuoksi lähinnä julistus, eikä sen 
toteutumisen määrää haluttu arvioida. Uhanalaisia 
lajeja ei seurantatoimikunnan mielestä ole otettu ylei
sesti huomioon ministeriön toiminnassa. Poikkeuksia 
ovat etenkin eräät taloudellisesti arvokkaat kalalajit 
sekä eräät varsinkin sumta julkisuutta 
saanut häviämisvaarassa oleva saimaannorppa. 

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut useita 
työryhmiä, joiden tehtävät ovat joko sivunneet tai 
käsitelleet uhanalaisten kalalajien kantojen säilyttä
mistä. Merkittävin niistä on ollut luonnonvaraisten 
vaelluskalakantojen säilyttämistä ja elvyttämistä käsi
tellyt työryhmä, joka jätti muistionsa 1989. Sen työn 
tavoitteena oli jäljellä olevien lohi-, meritaimen- ja 
vaellussiikakantojen ja niiden perinnöllisen moni
muotoisuuden säilyttäminen sekä luonnollisen lisään
tymisen turvaaminen. Työryhmä ei kuitenkaan ollut 
yksimielinen keinoista, joilla mainittujen kalakanto
jen poikastuotanto voitaisiin nostaa potentiaalista 
luonnonpoikastuotantoa vastaavalle tasolle. Tästä 
syystä valtioneuvosto joutuu edelleen vuosittain kiis
telemään mm. lohenkalastuksen rajoitusta käsittele
vän asetuksen määräämistä pyyntikieltojen pituuksis
ta. 

Saimaannorpasta on tullut Suomen uhanalaisten lajien 
suojelun tunnuseläin. Maa- ja metsätalousministeriöl
le vuosittain myönnetyllä erityismäärärahalla Suomen 
WWF:n saimaannorppatyöryhmä on yhdessä Joen
suun korkeakoulun kanssa tutkinut yksityiskohtaises
ti hyljekantaa ja seurannut sen vaihteluita. Huomatta
va osa määrärahasta on käytetty kalastuskunnille ke
vätkalastuksen kieltoalueista aiheutuneiden edunme
netysten korvauksiin sekä norppavesiin tapahtuviin 
kalanpoikasistutuksiin. Vuosina 1990 ja 1991 ympä
ristöministeriölle myönnetyillä "eduskunnan joululah
jarahoilla" on valmisteltu yhdessä Suomen WWF:n 
saimaannorppatyöryhmän kanssa hylkeen esiintymis
paikkojen suojeluohjelmaa. 

Saimaannorpan suojeluun on vuodesta 1984 lähtien 
käytetty yhteensä yli 5,5 milj. markkaa (taulukko 6). 
Vuosittain varoja on ollut vuotta 199llukuunottamat
ta enemmän kuin ympäristöministeriöllä on ollut 

käytössään kaikkien uhanalaisten lajien suojeluun 
yhteensä. Määrärahojen avulla on onnistuttu pysäyt
tämään saimaannorpan vähentyminen. 

Taulukko 6. Saimaannorpan suojelusta aiheutu
viin menoihin vuosittain myönnetty määräraha. 

Vuosi 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Määräraha mk 

650 000 
750 000 
850 000 
950 000 
900 000 

Lisäksi eduskunta on vuosina 1990 ja 1991 myöntä
nyt ympäristöministeriölle erikseen saimaannorpan 
suojelua varten (250 000 mk ja 350 000 mk). 

Suurpetojen metsästystä säätelevillä asetuksilla on 
onnistuttu pysäyttämään ahman uhkaamassa oleva 
häviäminen (luku 5.1 nisäkkäät). Sitä vastoin pitkään 
rauhoitettuna olleen ilveksen metsästäminen on ollut 
viime vuosina sallittua. Tällä hetkellä ei ole selvää, 
onko vuosittain kaadettujen ilvesten määrällä (lähes 
sata) merkitystä lajin tulevaisuudelle. 

Ministeriölle osoitettiin 12 ehdo
tusta. Niistä vain riistaeläimiin tai talouskaloihin koh
distuneet ovat määrin toteutuneet. Maa- ja 
nu:·tslitaloL!.Sk.itvtos.>sd olevien alueiden Iajistan moni

':lditvttdlnis.:en huomioon ottavan lain
u"""''""" aikaansaamiseksi ei ole tehty 

Metsähallitus (ehdotukset 7 4 ja 7 5) 

Uhanalaisten eliölajien huomioon ottaminen metsäta
loustoiminnassa edellyttää metsähallituksen mukaan 
niiden esiintymien tuntemista. Lisäksi työnjakoon ja 
rahoitukseen liittyvät kysymykset olisi selvitettävä 
ympäristöministeriön, vesi- ja ympäristöhallituksen 
luonnonsuojelututkimusyksikön ja metsähallituksen 
kesken. Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla 
ei ole toistaiseksi selvitetty talousmetsien uhanalaista 
lajistoa. 

Myös metsähallituksen hallinnassa olevien suojelu
alueiden uhanalaisten eliölajien esiintyminen tunne
taan puutteeHisesti. Hoidon ja kunnossapidon määrä
rahojen niukkuuden vuoksi suojelualueiden perussel
vityksiä on tehty vähän, ja niistäkin vain osa liittyy 
uhanalaisiin lajeihin. Vahvistetuissa ja valmisteilla 
olevissa runko- ym. suunnitelmissa näiden lajien 
suojelun tarpeet on otettu huomioon siinä määrin kuin 
niistä on ollut suunnitelmia laadittaessa tietoja. 

Tohnikunnan ehdotuksista 16 katsottiin kuuluvan 
osittain tai kokonaan metsähallituksen toteuttaviksi. 
Metsähallitus on kohtuullisessa määrin ottanut toi
minnassaan huomioon uhanalaisten lajien vaatimuk
set, mm. metsänhoito-ohjeet on uusittu. Monien ehdo
tusten toteutumatta jääminen on johtunut ympäristö
ministeriön rahoituksen puutteesta. 

Metsäntutkimuslaitos (ehdotukset 76 ja 77) 

Metsäntutkimuslaitos on voinut selvittää hallinnas-

43 



saan olevilla 
vähän. Tiedossa 
suunniteltaessa alueiden 

kalatalouden tutkimuslaitos 

puutteessa ole vieläkään saatu tehokkaasti 

Koska vnmtiris:töiniilislteniön niukat tutkimusmäärära
hat on häviämisvaarassa olevien lajien tutki

ministeriö ei ole voinut suojelutoimikunnan 
ehdotu1cse:n mukaisesti varata museoiden lrm",_,.,.,."'.., 
~<>;{ •• ;;~n.J...,.,.;" uhanalaisia koskevien 

Luonnontieteellinen keskusmuseo 

uhanalaisten 
linnuston 

0 =·•~n•n~''"' a:me1st1::>sta. Vuotuinen määrärahan 
kulte:nkJm huomattavasti sm1remr1i. 



3 Uhkatekijöissä tapahtuneet muutokset 

vähenemisen 
perusteellisesti Ull•::Ul,UdJl1)L~;U v.lUH:lLvll 

on tarkasteltu 
kasvien 
Pääosa lutoimikunnan mietinnössä 

muutostekijöistä vaikuttaa 
kin. Seuraavassa tarkastellaan 
viiden vuoden aikana 
muutoksia tai niistä 

edelleen
viimeksi kuluneiden 

arvioidaan UlL'-'.UI.VAlJVlU\.<H 

3.1.1 Kulttuurialueet 

ei 
m<>rlritu"Hi uhan-

kohdiStUU pel-
usein rikkaisiin vanhoihin 

ketoihin ja hakamaihin. Nämä ovat uhan
kannalta kaikkein merkittävimpiä. 

on viime vuosina ollut noin 2 500 ha 
vuodessa, 1970-luvun alussa se oli 12-13 000 ha 
vuodessa. 

määrää 
liika tuo-

jäävät usein vain suu
Ensimmäisinä katoavat 

usein menetel-
tarmnturmt kai]arihOilto on antanut viimeisen säi-

1yrmsm,lhclo1Jlistmc1en monille karjasuojissa laitu-
eläville uhanalaisille vanhan mcLat~\lOIUSl~~u11ttUI1-

Viime vuosina on "'"''"'t·Attu pentstt~elLIS(~Sti 

den 
mistä. ja lantakuoriaisiin kuuluvat 

ovat taantuneet suuresti tai suorastaan kadonneet 
maastamme. Esimerkiksi aikaisemmin 
naudanlantiainen on kokonaan, sen 
lähin on edelleen Lannassa elä-
vien on havaittu muis-
sakin PolhJOISn1m:ssa 

Lannassa elävien kovakuoriaisten niukentumiseen 
vaikuttaa ilmeisesti lannan koostumuksen 
muuttuminen, koska rehukin on 
muuttunut. Monet 

valoisia haka1ma.ita 
Nämä "rrln!:lrn:tht" rY\1111T'nn,r<lTl/"1n nope,tsU 

Hevosten määrä Suomessa väheni 
1960-luvuilla traktorien 

maaran nousuun. Hevoskasvatuksen luonne on 
kuitenkin muuttunut. Tallit ovat 

Maataloudessa kiinnostus luonnonmukaiseen 
on viime aikoina 
viljelyssä ei käytetä eikä kemiallisia 
torjunta-aineita, mikä parantaa monien eläin- ja kasvi
lajien elinmahdollisuuksia. Samojen periaatteiden 
HUH'\.ULUH harjoitettava:~sa mahdollisimman luonnonmu

laitumina sekä 
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tettujen LUOMU-tuotteiden hinnat ovat niin korkeat, 
että tuotannon laajeneminen on epävarmaa. 

Kiinnostus maaseudun monipuolisuuden säilyttämi
seen ja kehittämiseen on viime aikoina lisääntynyt. 
Tällä saattaa tulevaisuudessa olla myönteinen vaiku
tus myös perinteiseen maatalousympäristöön sopeu
tuneen lajiston säilymiseen. Maisema-alue- ja pien
maisemaselvityksistä kerrotaan tarkemmin luvussa 
2.5.2. 

Asutuskeskusten liepeillä olevia puistoja ja puisto
maisia metsiä hoidetaan lajiston monipuolisuuden 
kannalta liian tehokkaasti. Vaikka puistojen lajistolli
sen monimuotoisuuden ylläpitämisestä on meilläkin 
tehty tutkimuksia, ei tuloksilla juuri ole ollut vaiku
tusta hoidon tehokkuuteen. Esimerkiksi kaikkien 
kuolleiden tai maahan pudonneiden oksien sekä heik
kakuntoisten puiden poistaminen voi vaikeuttaa 
monien puistoissa viihtyvien hyönteisten, kääväkkäi
den ja jäkälien elinmahdollisuuksia. Näin on tapahtu
nut esim. jalopuiden vuoksi arvokkaissa Turun Ruis
salossa ja Tammisaaren Ramsholmenilla. Etenkin 
Ruissalossa siistimistoimet ovat johtaneet useiden 
lajien taantumiseen tai jopa häviämiseen maastam
me. Päinvastainen esimerkki on Askaisten Lempisaa
ren kartanon puisto, jota on jo pitkään hoidettu mm. 
kolopuita säästäen. 

Puistojen kenttäkerroksessa suositaan yhä edelleen 
yksitoikkoisia ja jatkuvasti leikattavia hoitonurmi
koita, vaikka niiden sijasta monin paikoin voitaisiin 
kasvattaa monimuotoisia kukkaketoja. Hoitonurmia 
käytetään jopa historiallisia muistomerkkejä kunnos
tettaessa. Esimerkiksi Haminan valleilla on muualla 
kasvatetuilla ja paikalle tuoduilla nurmikkomatoilla 
peitetty entistä monilajista ja alueen historiaa kuvas
tavaa kasvillisuutta. Samalla lähistöllä sijaitseva, 
uhanalaisen vaaleajäsenruohon kasvupaikka on käy
tetty miltei kokonaan siirtonurmien kasvatukseen. 

Uudessa uhanalaistarkastelussa on havaittu suuria 
lajistamuutoksia myös ns. ruderaattialueilla. Esim. 
teiden ja rautateiden varsille, satamiin, varastoalueil
le ja vanhan asutuksen yhteyteen kehittyneissä elin
ympäristöissä on oma monipuolinen kasvilajistonsa, 
joka kertoo ihmisen toimintatavoista eri aikoina. Myös 

Kuva 8. Kartanonkäävän (Spongipellis spumeus) kas
vupaikat ovat vähentyneet puistojen liiallisen siistimi
sen vuoksi. 
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monet tietyillä kasvilajeilla elävät uhanalaiset eläinla
jit esiintyvät meillä vain tällaisilla paikoilla. Lisäksi 
näillä ympäristöillä on tiettyihin kulttuurivaiheisiin 
liittyvä historiallinen merkitys. Ruderaattialueiden 
kokonaisala on vähentynyt huomattavasti joko raken
tamisen tai alueiden käytön muutosten seurauksena. 
Ehkä pahiten on kärsinyt vanhojen satama-alueiden 
painolastikasvillisuus, joka on enää aniharvoissa pai
koissa säilynyt edustavana. Porin Reposaaressa sitä 
on kuitenkin pyritty suojelemaan ja hoitamaan. Rude
raattialueiden ja erityisesti painolastimaiden 
lajiston esiintymisestä ja suojelutarpeesta tarvittaisiin 
kiireellisesti nykyistä perusteellisempia selvityksiä. 

3.1.2 Metsät 

Metsät ovat uudenkin uhanalaisuustarkastelun perus
teella uhanalaisten eliölajiemme merkittävin elinym
päristötyyppi. Lähes puolet kaikista uhanalaisista la
jeista elää metsissä. 

Metsien käytön perustana olevassa lainsäädännössä ei 
tarkastelujakson aikana ole tapahtunut suuria uhan
alaisiin lajeihin vaikuttavia muutoksia. Yksityismet
sälakia ei ole uudistettu, eikä metsänparannuslakia 
uudistettaessakaan (1987) otettu huomioon suojelu
toimikunnan ehdotusta uhanalaisten lajien elinympä
ristöjen säilyttämisestä metsänparannusvaroin. Vuon
na 1987 uusittujen metsähallintolain ja -asetuksen 
mukaan metsähallituksen tulee valtion metsissä ottaa 
puuntuotannon ohella huomioon luonnonsuojelun 
tavoitteet. Uhanalaisia lajeja ei mainita laissa erik
seen. Metsähallintolaki on kuitenkin vaikuttanut uu
sia valtionmaiden metsänkäsittelyohjeita laadittaessa. 

Helmikuussa 1991 säädettiin 1. 7.1991 voimaan tule
va laki metsän hyönteis- ja sienituhojen estämisestä. 
Lain päätavoitteena on säädellä kuorellisen puutava
ran metsävarastointia. Laki velvoittaa metsänomista
jan korjaamaan pois metsästä myrsky-, lumi- tai muun 
tuhon yhteydessä kuolleet tai kaatuneet puut, jos niitä 
on niin runsaasti, että niissä lisääntyvät tuhonaiheut
tajat voivat uhata kasvavaa metsää. Suurtuhojen yhte
ydessä viranomaisille annetaan mahdollisuus toteut
taa puiden korjuu, jos metsänomistaja ei ryhdy siihen 

Kuva 9. Vanhoissa metsissä elää yli 30 % uhanalai
sista lajeista. Kuva on Vesijaon luonnonpuistosta. 



Taulukko 7. Metsien ikärak1mteen (kolme ikäluokkaa) kehitys Etelä- ja Pohjois-Suomessa valtakunnan 
metsien inventointien mukaan. 

Etelä-Suomi 
Inventointi- l-40v 41-80v yli 80v 
vuodet 

1921-1924 30 54 14 
1951-1953 20 58 21 
1971-1976 32 41 23 
1977-1984 35 37 25 

Luvut tarkoittavat osuutta metsämaan alasta. 

ajoissa. Lakia oikein sovellettaessa nämä säädökset 
eivät ole ristiriidassa uhanalaisten lajien suojelun 
kanssa. 

Suomen metsien käytössä ei viime vuosina ole tapah
tunut olennaisia muutoksia. Puutavaran markkinahak
kuut olivat 1987 kaikkiaan 42.,9 rnilj. rn\ ja hakkuu
määrä on koko 1980-luvun pysynyt keskimäärin 40 
rnilj. rn3:n tuntumassa. Todellinen kokonaispoisturna 
on jonkin verran suurempi. Puuston vuotuinen kasvu 
on jatkuvasti noussut ja oli vuosina 1977-1984 68,4 
rnilj. rn3• Syynä kasvun lisääntymiseen on ollut mm. 
ojitettujen soiden tuoma kasvun lisä. Ilmansaasteiden 
aiheuttamaa kasvun vähenemistä ei voida vielä havai
ta vuotuisen kasvun mittauksissa. 

Puuston ikäluokkajakauturnan kehitys näyttää jatku
van aikaisemmin todettuun suuntaan; Etelä-Suomes
sa vanhojen talousmetsien osuus on hitaasti kasvanut, 
Pohjois-Suomessa se on edelleen pienentynyt (tauluk
ko 7). Käytettävissä olevat inventointitiedot eivät 
kuitenkaan kuvaa aivan tuoreinta tilannetta. Kymme
nen eteläisimmän metsälautakunnan alueella yli 80-
vuotiaiden metsien osuus oli vuosina 1986-1988 jo 29 

Vanhojen metsien osuuden kasvu Etelä-Suomessa 
näyttää suotuisalta kehitykseltä, sillä uhanalaisista 
lajeista suuri osa on ikimetsiin sopeutuneita lajeja. 
Jossakin määrin tilanne onkin parantunut, koska pää
tehakkuilta säästyneissä metsissä on yleensä joitakin 
kaatuneita tai muuten kuolleita puita. Nykyiset ikään
tyvät metsät eivät kuitenkaan ole luontaisesti kehitty
neitä, vaan niistä on lähes aina korjattu ainakin kuol
lutta puuta viimeisten kymmenien vuosien aikana. 
Tyypillinen eteläsuomalainen vanha metsä onkin lähes 
tasaikäistä kuusikkoa tai rnännikköä, jossa on hyvin 
vähän lehtipuita. 

Suurin osa Etelä-Suomen nykyisistä vanhoista met
sistä ei ole uhanalaisten lajien suojelun kannalta eri
tyisen arvokkaita. Suotuisilta näyttävistäkin paikoista 
on monipuolisen Iajistan elinmahdollisuuksien jatku
vuus yleensä päässyt jossain vaiheessa katkearnaan. 
Tästä syystä niistä ei voi tavallisesti löytää kuin pie
nen osan luonnontHaisen vanhan metsän eliöistä. Joi
denkin, etenkin havupuilla elävien lajien elinehtoja 
nykyiset ikääntyvät metsät voivat parantaa. Esimer
kiksi nyt uhanalaisten lajien luettelosta poistettu lie
kokuoriainen näyttää viihtyvän tällaisten metsien 
kaatuneissa puissa, samoin eräät käävät. 

Pohjois-Suomi 
1-60v 60-120v yli 120v 

13 30 55 
18 37 44 
33 30 32 
39 28 29 

Metsämaan muokkausala on viime vuosina jonkin 
verran kasvanut, tosin vuotuiset vaihtelut ovat olleet 
melko suuria. Vuonna 1987 käsiteltiin noin 125 000 
ha. Luontoa voimakkaimmin muuttava muokkaus
menetelmä, rnetsäauraus, on monin paikoin väistynyt 
kevyernpien menetelmien tieltä. Senkään vaikutuksia 
ei vielä tunneta riittävästi. 

Metsänlannoitus väheni 1970-luvulta selvästi jalan
noitusalat ovat 1980-luvulla vaihdelleet 80 000 ja 
90 000 ha:n välillä, esimerkiksi 1987 lannoitettiin 87 
000 ha. Huippuvuonna 1975 lannoitusala oli 240 000 
ha. Lannoitus pyritään nykyisin entistä useammin pe
rustamaan ravinneanalyyseihin, jotta osattaisiin antaa 
vain puuttuvia ravinteita. Runsas typpilaskeuma on 
monin paikoin tehnyt typpilannoituksen tarpeettomak
si, jopa haitalliseksi. Lannoituksen lajistavaikutuksia 
on tutkittu pääasiassa sienillä. Yleisenä seurauksena 
on yksipuolisturninen; jotkut lajit, kuten esimerkiksi 
pulkkosieni, runsastuvat selvästi. Heinittyrninen ja 
yleinen aluskasvillisuuden voimistuminen tai toisi
naan kenttä- ja pohjakerroksen tuhoutuminen vaikut
tavat muuhunkin eliölajistoon. Lannoitus muuttaa eri 
kasvilajien kilpailusuhteita etenkin karuilla rnänty
kankailla, jolloin mm. uhanalaiset kangasvuokko ja 
kylmänkukka kärsivät lisääntyvästä kilpailusta. 

Sekä rnuokkauksella että lannoituksella vaikutetaan 
voimakkaasti maaperäeliöstön menestymiseen. Esi
merkiksi puiden kanssa sienijuuria muodostavien 
roykaritsasienten ja puiden välinen yhteistoiminta voi 
kärsiä ja samalla uuden metsän kehittyminen vaikeu
tua. Maan muokkaus voi johtaa myös maaperään 
varastoituneiden haitallisten yhdisteiden vapautumi
seen. Moniin uhanalaisiin eliöihin, esimerkiksi sie
niin vähäiselläkin rnuokkauksella on haitallinen vai
kutus. 

Vuotuiset kulotusalat ovat vaihdelleet suuresti. Ne 
olivat 1980-luvun alussa noin 1 000, 1985 3 500, 
1986 3 200 ja 1987 taas vain 1 000 ha. Kulotuksen 
suosio on kuitenkin lisääntymässä, vaikka vielä ol
laankin kaukana 1950- ja 1960-lukujen yli 30 000 
hehtaarin huippuvuosista. Metsäpaloja tarvitsevien 
eliölajien kannalta suurin ongelma on se, että kulo
tuksia ei tehdä riittävän säännöllisesti samoilla seu
duilla eikä kuloalueille jää riittävästi puuta (tarkem
min luvussa 2.6.1 ). Metsäpaloja on viime vuosina 
ollut vähän, palanut ala oli 1987 153 ja 1988 289 ha. 

Metsien käsittelyssä on viime aikoina pyritty pehrne
ärnpiin, luonnon monimuotoisuutta säilyttäviin tai 
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aineet 

aineet 
Metsätaloudessa 

166.1 

539.0 81.8 

Yhteensä 4 53·3.5 1 980.4 

Merenkurkun merikotkien tilanne on vastaa
....... , ..... ...., ... Pesimistulos ei kuitenkaan ole 1980-luvul-

la parantunut siinä määrin kuin hel-
po1ttmnu;en pe1rustee~l!a olisi voinut olettaa. 

7.9 541.2 

1 1.1 

1.9 806.9 

100 5 471.5 

Tehoaineita 
1989 

178.1 

195.6 

54.1 

49.1 

2 277.0 

10.6 

9.9 

2.0 

14.8 

100 
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televan eri hyljelajeilla. Esimerkiksi 1981-1986 teh
tyjen selvitysten mukaan elohopea- ja seleenipitoi
suudet olivat vanhimmissa harmaahylkeissä huomat
tavasti suuremmat kuin vastaavanikäisissä norpissa. 

Sekä Pohjan- että Suomenlahdella silakan DDT- ja 
PCB-pitoisuudet ovat selvästi laskeneet 1979-1988. 
Syynä suotuisaan kehitykseen ovat olleet näiden ai
neiden käyttökiellot ja -rajoitukset. Silakan elohopea
ja kadmiumpitoisuudet ovat sen sijaan vaihdelleet 
1980-luvulla ilman selvää suuntaa. Elohopeapitoisuu
det ovat Suomenlahdella korkeammat kuin Pohjan
lahdella. 

Eräät kasvitautien torjuntaan käytettävät aineet voi
daan myrkyllisyytensä ja pysyvyytensä perusteella 
luokitella ympäristömyrkyiksi. Tällaisia ovat mm. 
elohopeapitoiset viljan peittausaineet, ditiokarbamaa
tit, nitrobentseenit ja dinitrofenolit. Kasvitautien tor
junta-aineiksi 1985-1988 myydyistä valmistemääris
tä noin 60 % on ollut elohopeaa tehoaineena sisältäviä 
peittausaineita. Vuonna 1989 vastaava osuus oli 47 
%. Elohopeaa sisältäviä peittausaineitaja yleensä elo
hopeapitoisia torjunta-aineita saa käyttää maassamme 
vuoden 1992 syksyyn saakka. 

Torjunta-aineet 

Torjunta-aineet ovat yleensä luonnossa nopeasti hajo
avia yhdisteitä. Tästä syystä niitä ei luokitella ympä
ristömyrkyiksi. Torjunta-aineiden käyttö on Suomes
sa kohtuullisen tiukkaan säänneltyä. Jossain määrin 
ongelmana on tehokkaampien ja luonnolle haitalli
sempien aineiden salakuljetus mm. EEC-maista, jos
sa käyttörajoitukset ovat lievempiä kuin Suomessa. 

Torjunta-aineiden käyttö lisääntyi maassamme vuo
desta 1953 vuoteen 1980 asti ja siitä lähtien se on 
pysynytjokseenkin muuttumattomana. Tarkastelujak
son aikana aineiden myynti ja käyttö eivät ole merkit
tävästi muuttuneet (taulukko 8). Tosin 1989 torjunta
aineita myytiin poikkeuksellisen paljon, noin 5 500 t 
(tehoaineiksi laskettuna 2 300 t), kun 1985-1988 
myynti oli keskimäärin vain 4 600 t vuodessa. Myy
tyjen torjunta-aineiden kokonaismäärästä rikkakasvi
hävitteiden (herbisidit) osuus on suurin, vuosina 1985-
1989 keskimäärin 65 % (tehoaineista noin 75 %). 
Tuhoeläinten torjuntaan (insektisidit) ja kasvitautien 
torjuntaan (fungisidit) käytettävien torjunta-aineiden 
osuudet ovat huomattavasti pienemmät. Vuosina 
1985-1989 ne olivat keskimäärin 9 ja 11 % (tehoai
neista noin 8 ja 6 % ). Viljapeltojen rikkakasvien tor
juntaan tarkoitetuilla valmisteilla on 1985-1989 käsi
telty peltoalasta keskimäärin 85 %. Torjunta-aineiden 
käyttö metsätaloudessa on ollut vähäistä ja myyntitie
tojen perusteella se on vuodesta 1985 vuoteen 1989 
edelleen vähentynyt. 

Torjunta-aineiden käytön seurauksena lajien runsaus
suhteiden on arvioitu muuttuvan, lajimäärän supistu
van ja eliöyhteisön monimuotoisuuden vähenevän. 
Tutkimustuloksia edellä mainituista muutoksista ei 
kuitenkaan ole käytettävissä. Vaikka useimpien van
hakantaisten rikkakasviemme häviäminen johtuu 
ennen kaikkea viljelymenetelmien muutoksista, on 
rikkakasvihävitteiden käyttö saattanut osaltaan vai
kuttaa eräiden ( esim. rikkakukonkannus, ruisvima) 
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lajien vähenemiseen. Torjunta-aineiden käyttö köyh
dyttää myös pientareiden kasvi- ja eläinlajistoa. 

Öljy 

Öljyonnettomuuksien välittömät vaikutukset ovat 
tuhoisia ennen kaikkea vesilinnuille. Kalastone ai
heutuvat vahingot ovat suurimmat öljylautan ajautu
essa kutualueelle tai lähelle sitä. Erittäin pitkäaikaisen 
haitan öljy aiheuttaa hieman vesirajan yläpuolella 
eläville rantaeliöille. Se alentaa myös rantojen viihtyi
syyttä. 

Itämerellä on tarkastelujakson aikana tapahtunut 
muutamia vakavia öljyonnettomuuksia. Helmikuussa 
1987 Porvoon maalaiskunnan edustalla karille aja
neesta säiliöaluksesta pääsi mereen 570 t raakaöljyä. 
Se levittäytyi talven ja kevään aikana yli 2 500 km2:n 
laajuiselle alueelle. Vahingon ympäristövaikutuksia 
tutkittiin 1987-1989. Onnettomuuden jälkeen Itäme
ren simpukkapopulaatiossa havaittiin määrällisiä 
muutoksia, mutta niitä ei voitu yhdistää öljyn vaiku
tuksiin. Sen sijaan leväkatka- ja valkokatkapopulaa
tioiden pienenemiset olivat todennäköisemmin öljyn 
aiheuttamia. Kaloissa todettiin maksan korkeampia 
hiilivetypitoisuuksia ja alhaisempia C-vitamiinipitoi
suuksia sekä tiettyjen sairauksien runsaampaa esiinty
mistä kuin vertailualueella. Lintuyhdyskunnille öljy
vahingosta aiheutuneet menetykset olivat vähäisiä. 
Hylkeetkään eivät ilmeisesti joutuneet keväällä 1987 
kosketuksiin öljyn kanssa Suomen aluevesillä. 

Ilman saasteet 
Ilman epäpuhtaudet koostuvat useista eri osatekijöis
tä, joista merkittävimpiä ovat rikkidioksidi, typen 
oksidit, hiilivedyt ja hiilimonoksidi. Ne ovat pääasial
lisesti lähtöisin teollisuudesta, energiantuotannosta ja 
liikenteestä. 

Rikkipäästöjä syntyy eniten energiantuotannosta ja 
teollisuudesta. Suomen rikkipäästöt olivat suurimmil
laan 1970-luvulla, 1980-luvulla ne ovat kääntyneet 
muiden Pohjoismaiden tavoin jyrkkään laskuun. 
Vuonna 1988 Suomen rikkidioksidipäästöt olivat noin 
320 000 tonnia. Ne ovat vähentyneet tällä vuosikym
menellä lähes puolella. Suotuisa kehitys johtuu teolli
suuden ja energiantuotannon entistä tarkemmasta rikin 
talteen otos ta. 

Typen oksidien merkittävimmät lähteet ovat liikenne 
ja energiantuotanto. Päästöt eivät keskity määrätyille 
teollisuuspaikkakunnille niin selvästi kuin rikkipääs
töt, koska liikenteen osuus typen kokonaispäästöistä 
on suuri (Suomessa 50-60 % ). Maamme typen oksi
dien päästöt ovat lievästi kasvaneet 1980-luvulla, 1985 
ne olivat noin 250 000 tja 1988 270 000 t. Rikkipääs
töjen vähenemisestä ja typpipäästöjen lievästä koho
amisesta huolimatta suurin yksittäinen happaman 
laskeuman lähde on edelleen rikkikuormitus. 

Suomessa happamasta laskeumasta noin kolmasosa 
on peräisin omasta maasta, kolmasosa Neuvostolii
tosta ja loput Keski-Euroopan maista sekä Englannis
ta. Rikin kokonaislaskeuma on suurin Etelä-Suomen 
rannikkoalueella, josta se pienenee pohjoiseen päin. 
Korkeita laskeuma-arvoja tavataan kuitenkin myös 
Itä-Lapissa. Ne aiheutuvat Kuolan niemimaan kaivos-



Kuva 10. Ilmansaasteet ovat yhtenä syynä lupporus
tojäkälän (Ramalina thrausta) taantumiseen maas
samme. 

teollisuudesta. Typpilaskeuma on suurin Kaakkois
Suomessa, ja rikkilaskeuman tavoin se pienenee ete
lästä pohjoiseen. 

Suomessa ilmansaasteiden aiheuttamat puustovauriot 
näkyvät erityisen selvästi suurimmissa asutuskeskuk
sissa sekä teollisuuslaitosten ympärillä, esirn. Lohjal
la, Harjavallassa, Oulussa ja Siilinjärvellä. Muualla 
metsien kasvukehitys on toistaiseksi ollut suotuisa, 
eikä huomattavaa saasteiden aiheuttamaa kasvun 
vähenemistä ole todettu. 

Ilmansaasteet vaikuttavat puihin suoraan neulasten ja 
lehtien kautta. Ilman kaasurnaiset aineet, kuten rikin 
ja typen oksidit sekä otsoni aiheuttavat vaurioita leh
tiin ja neulasiin kuluttarualla vahapeitettä ja häiritse
rnällä ilrnarakojen toimintaa. Tällöin syntyy soluvau
rioita ja puiden energiahuolto ja vedenotto häiriytyvät 
tai estyvät. 

Pitkäaikainen ilman saastelaskeuma aiheuttaa muu
toksia myös maaperässä. Happamoituminen lisää help
poliukoisten ravinteiden, kuten kaliurnin, kalsiumin ja 
rnagnesiurnin huuhtouturnista juurten ulottuvilta. 
Lisäksi happamassa maassa vapautuu haitallisia me
talleja, kuten alurniinia. Ne häiritsevät hienojuurten, 
sienijuurten ja maan mikrobien toimintaa. Tästä seu
raa myöhemmässä vaiheessa ravinteiden kierron hi
dastuminen ja metsän kasvun heikkeneminen. On 

arvioitu, että Itä-Lapissa maaperä on paikoin muuttu
nut happamoitumisen seurauksena peruuttamattomas
ti. 

Havupuiden elinvoimaisuutta on tutkittu arvioimalla 
mm. latvuksien harsuunturnista eli suhteellista neu
las- tai lehtikatoa. Vuosina 1986-89 valtaosalla puista 
neulaskato oli lievää eli 0-20 %. Neljän vuoden aika
na se on lisääntynyt noin 10 prosenttiyksikköä. Erityi
sesti kuusen harsuuntuminen on kasvanut. Tehtaiden 
ympäristössä ja taajama-alueilla puusto on kärsinyt 
yleisesti. Muualla harsuunturninen ei kuitenkaan näytä 
keskittyvän korkean saastekuormituksen alueille ei
vätkä harsuunturnisen syyt ole yksiselitteisiä. 

Metsät ovat toistaiseksi kyenneet sitomaan lisäänty
neistä typpipäästöistä aiheutuneen typpilaskeuman. 
Siitä seuraavan metsien rehevöitymisen seurauksena 
ekasysteemin lajisuhteet muuttuvat. Kun kasvillisuus 
ei enää kykene sitomaan typpeä, nitraatit valuvat 
maaperään ja vesistöihin. 

Ilmansaasteiden vaikutukset näkyvät selvimmin jäkä
lälajistossa, joka on selvästi muuttunut niissä osissa 
maata, missä saastekuormitus on suurinta. Erityisesti 
naavatja lupot ovat vähentyneet laajoilta alueilta Etelä
Suomessa 1960-luvulta lähtien. Naavarnaisten jäkä
lien tilalle on levinnyt lehtirnäisiä jäkäliä, joista ylei
sin on sormipaisukarve. Paikoitellen se on levinnyt 
oksien päärangalta neulasten peitoksi. Paisukarpeen 
kiihtynyt kasvu viittaa typpilaskeuman lannoittavaan 
vaikutukseen. Myös viherleväpeitteen leviäminen 
puiden rungoilta neulasten pinnalle ilmaisee ympäris
tön kasvanutta typpikuormitusta. 

Vuonna 1985 21 valtiota allekirjoitti sopimuksen 
rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Se velvoittaa 
teollisuusmaita alentamaan päästäjään vuoden 1980 
tasosta vähintään 30 % vuoteen 1993 mennessä. Monet 
Euroopan maat ovat ilmoittaneet vähentävänsä niitä 
50 % vuoden 1980 tasosta. Ne tulevat alenemaan 
edelleenkin, sillä uusia rajoitusmääräyksiä astuu lähi
vuosina voimaan. Suomi on ilmoittanut vähentävänsä 
rikkipäästäjään vuoteen 2000 mennessä 80 % vuoden 
1980 tasosta. Neuvostoliitto on luvannut vähentää 
Kuolan niemimaan rikkipäästöt vuoden 1985 tasosta 
(350 000 t) puoleen vuoteen 1993 mennessä. 

Sopimus typen oksidien päästöjen vähentämisestä 
Euroopassa allekirjoitettiin Sofiassa keväällä 1988. 
Sopimuksen mukaan vuoden 1995 päästätaso ei saa 
kohota vuoden 1987 tason yli. Lisäksi päästöjä sitou
duttiin vähentämään 25 % vuoteen 2000 mennessä. 

Ilmakehään on kertynyt yhä enemmän kaasuja, jotka 
päästävät läpi auringosta tulevan säteilyn, mutta pi
dättävät maasta ulospäin suuntautuvaa säteilyä. Tästä 
johtuvaa ilmakehän vähittäistä lämpenemistä kutsu
taan kasvihuoneilmiöksi (luku 3.6). Kasvihuonekaa
suista tärkein on hiilidioksidi. Muita ovat vesihöyry, 
CFC-yhdisteet, metaani, typpioksiduuli ja otsoni. 
Suomessa merkittäviä hiilidioksidin päästälähteitä ovat 
fossiilisten polttoaineiden käyttö, suo- ja rnetsäojituk
set sekä biomassan (puu, kuori, hake ja teollisuuden 
jätelipeät) poltto. 

CFC-yhdisteet aiheuttavat kasvihuoneilmiön kiihty
misen ohella yläilmakehän otsonikerroksen ohentu
rnista. Tällöin haitallinen UV -säteily pääsee aikai-
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sä esiintyy kuitenkin suurta vaihtelua, suurimmillaan 
se lienee Lounais-Suomen sikatalousalueilla. Maata
louden aiheuttaman hajakuormituksen kokonaismää
rää ei tarkoin tunneta, mutta sen on arvioitu olevan 
noin 30 000 t typpeä ja noin 14 000 t fosforia vuodes
sa. 

Pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi 
maassamme on moniin Kar-
janlantaa saa sulan maan 
muokkauksen Lannm1 levitHimistä 

ei huuhtoutuu 
siihen aikaan vuodesta runsaasti. 



pinnan lasku aiheuttaa puolestaan rantojen liettymis
tä ja vesikasvillisuuden lisääntymistä, mm. järvikorte
ja järviruokokasvustot laajenevat vedenpinnan alene
misen myötä. Säännöstely vahvistaa myös järven 
rantavyöhykkeeseen kohdistuvan jääeroosion vaiku
tusta. 

Suomessa kalankasvatus on jakaantunut ruokakala
tuotantoon ja istukastuotantoon (kalanviljely). Ruo
kakalatuotannossa kirjolohi on yhä lähes ainoa kasva
tettava kalalaji, vaikka kokeita on jo useita vuosia 
tehty mm. lohen, taimenen, siian ja nieriän viljelemi
seksi. Kalankasvatuslaitosten tuotannon ja lukumää
rän lisääntymisen myötä myös ravinnekuormitus on 
kasvanut suuresti 1980-luvulla (taulukko 9). 

Taulukko 9. Kalankasvatuksen tuotannon ja siitä 
aiheutuvan kuormituksen kehitys 1980-luvulla. 

Vuosi Tuotanto, Kuormitus, t/v 
meri sisäv. fosfori 

1980 960 2 710 4 670 66 
1985 6 650 3 430 10 080 134 
1988 12 880 3 490 16 370 210 
1989 n. 16 000 4 000 20 000 280 

Valtaosa kalankasvatuslaitosten tuotannosta on 
merialueella, ennen kaikkea 

Ahvenanmaalla toimivista laitoksista. 

typpi 

470 
1 030 
1 550 
2 000 

selvimmin kasvat
llt<)raahvyöhykkeJlss:a. Niissä vesi

Vesien likaantumisen ja rettevö1tvm11st=~n 
vaikutukset tunnetaan 

levien 
kasvu 

Vesitutkimuksissa on perinteisesti keskitytty runsaim
pien ilmentäjälajien kannoissa tapahtuviin muutok
siin harvinaisten ja vähälukuisten lajien jäädessä vail
le huomiota. Tästä syystä myös uhanalaisuusarviointi 
on puutteellinen. Selkeimmin likaantumisesta ja re
hevöitymisestä ovat kärsineet Itämereen laskeviin 
jokiin kudulle nousevat kalat, kuten lohikalat sekä 
toutain ja vimpa. Myös virtaavissa vesissä elävät sel
kärangattomat eläimet kuten simpukat ja vesihyön
teiset ovat herkkiä vesien pilaantumiselle. Simpu
koista on jo aiemmin suuresti taantuneeksi tiedetyn 
raakun lisäksi mm. elintavoiltaan samankaltaisen vuol

havaittu huomattavasti taantuneen 
uu,.vlJlJU, Virtaavien vesien hyönteisistä erityi-

sesti useat päivän-, ja koskikorennot ovat 
tulleet uhanalaisiksi. 

putkilok:as·veista mm. neutraalivetisis
kuten näkinruohot (hento- ja 

(jouhi-, otalehti-ja tatar
ui:ilh""''t"""''"t vesien likaantumisen ja rehe-

uii·•hnmt<~Pn Rehevöitymisen seurauksena usein 
kasvien välinen kilpailu elintilasta 
saattaa osaltaan heikentää uhanalaisten 

menestymismahdollisuuksia. Rehevöityminen on 
us,~m1p1:en uhanalaisten levien vähene-

Happamoituminen 

seen. 
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sin hitaasti. Happamuuden lisääntyessä mm. kalojen 
kutukypsyys viivästyy, hedelmöitymisprosentti las
kee ja kuoriutuminen viivästyy. Poikaskuolleisuuden 
mukaan happamuudelle herkimpiä kaloja ovat särki, 
kuha ja plankton-siika (istutettu); ahven ja hauki ovat 
kestävimpiä. 

Happamoituminen on ollut syynä ravun häviämiseen 
laajoilta alueilta Keski-Euroopasta. Suomessa rapua 
ei vielä pidetä uhanalaisena, vaikka myös meillä sen 
lisääntyminen on monin paikoin häiriintynyt. Veden 
happamuuden tiedetään herkistävän rapuja myös val
kopyrstötaudille. 

Happamoituminen edistää eräiden raskasmetallien, 
kuten kadmiumin elohopean rikastumista 

ja kaloihin. Happamissa 
siian elohopeapitoisuuksien 

Vesien happamoitumista voidaan torjua kalkitsemal
la. Suomessa on kalkittu noin sataa järveä ja kalankas-
vatuslammikkoa. virtaavien vesien neutraloin-
tia on kokeiltu. keskeisin ongelma on 
sen lyhyt vaikutusaika. Tämä johtuu mataluu
desta ja veden nopeasta vaihtumisesta. Meillä vesistöt 
happamoituvat uudelleen yleensä 2-4 vuoden kulut
tua kalkituksesta. Vaikka kalasta voimistuu 
kalkituksen kalkituksiin 

J01deJt1kJ.n kalakm1t01en lisääntyminen toisten 
suurista populaatiotiheyksistä 

hidastuminen). 

Vesistöjen veden laatu ja käyttökelpoisuus 

Vesistöjen veden laatu vaihtelee luontaisesti eri aikoi
na ja eri osissa maata. Tähän vaikuttavat mm. valuma
alueen maaperän laatu, vesistöjen muoto ja syvyys
suhteet sekä ilmastollisten ja hydrologisten tekijöiden 
erot. Lisäksi vesistöihin ja niiden valuma-alueisiin 
kohdistuvat toiminnat, kuten jätevesikuormitus sekä 
vesistörakentaminen ja säännöstely vaikuttavat veden 
laatuun. 

Vesi- ja ympäristöhallitus seuraa vesistöjen tilaa mit
taamalla säännöllisesti useita veden laatua kuvaavia 
muuttujia ( esim. veden happipitoisuus, sähkönjohto-

kyky, pH, kokonaisfosfori- jakokonaistyppipitoisuus). 
Näiden muuttujien avulla Suomen järvet on luokitel
tu eri käyttökelpoisuusluokkiin (taulukko 10). 

Pahoin likaantuneiden vesistöjen määrä on kasvanut 
maassamme 1980-luvun alkupuolella. Käyttökelpoi
suudeltaan tyydyttäviksi luettavien järvien osuus on 
pysynyt jokseenkin muuttumattomana, kun taas vält
täväksi luokiteltujen järvien määrä on selvästi kasva
nut. Samoin jokivesien tila on selvästi huonontunut 
1980-luvun alkuvuosina. Syynä vesistöjen tilan huo
nonemiseen ovat olleet ennen kaikkea yhdyskuntien 
typpikuormituksen nousu sekä metsäteollisuuden, 
kalankasvatuksen ja maataloudesta vesiin huuhtoutu
van ravinnekuormituksen 11c<~~r•hnrn11nt:>n 

Lähes kaikkien Etelä- ja Lounais-Suomen vähävirtaa-
maisten veden laatu on 

muusta hajakuormituksesta aiheutuvan 
n~tJPvöitvrrli"f'tl samentumisen ja hygieenisten haitto-

Pot11ai1m:1an ja 
turvetuotanto 

hei.ke1ntänvt vesien tilaa. 

ja Pohjois-Suomen suurivirtaamaisten 
on luontaisesti nyvalaatm:sta. 

Tekoaltaiden ongelmana ovat suuren humuspitoisuu
den ja happamuuden lisäksi kalojen korkeat eloho
peapitoisuudet, minkä vuoksi monet tekoaltaat on luo
kiteltu käyttökelpoisuudeltaan huonoiksi. 

Suurten teollisuuslaitosten, asutuskeskusten ja 
kummituksen likaamia laajoja vesialueita on sisäve
sillä varsinkin V an.~javedellä, Näsijärven eteläosassa, 
Mäntän alueella, Aänekoskelta Pohjois-Päijänteelle, 
Keski-Päijänteellä, Etelä-Saimaalla, Haukivedellä, 
Kallavedellä, Oulujärvellä sekä Kemijärvellä. Myös 
Kymijoen alaosa ja Kokemäenjoen suisto ovat pahoin 
likaantuneita. 

Taulukko 10. Vesistöjen käyttökelpoisuus 1980-luvun alussa (A) ja puolivälissä (B). 

Järvet A Järvet B Joet A Joet B 
km2 % km2 km % km 

Erinomainen 25 000 79 10 240 37 12 0001) 1 800 13 
Hyvä 11 400 41 4 300 32 
Tyydyttävä 5 900 19 160 18 7 400 3 300 24 
Välttävä 500 1,6 045 1800 3 800 28 
Huono 130 0,4 138 160 425 3 

1980-luvun puolivälissä järvipinta-alastamme (noin 32 000 km2
) 88 ja joistamme (noin 20 000 km) 68 oli 

mukana luokituksessa. Sarakkeiden A luvuissa on kaksi ensimmäistä luokkaa laskettu yhteen. 1) Sisältää myös 
luokittelemattomia jokiosuuksia. 
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Vesi- ja ympäristöhallituksen tekemässä vesistöjen 
käyttökelpoisuusluokituksessa vesistöjen tila määri
tellään sen mukaan, mihin käyttöön vesi fysikaalisten 
ja kemiallisten ominaisuuksiensa perusteella soveltuu. 
Jotta vesiympäristöstä saataisiin monipuolisempi kuva, 
tulisi seurata myös biologisia indikaattoreita, kuten 
vesikasveja, pohjaeläimiä ja kalakantoja. 

Itämeren tila 
Viime vuosina ravinteiden määrä on kasvanut huoles
tuttavasti Itämeressä. Ravinteiden lisääntyminen on 
puolestaan vaikuttanut happikatojen ja rikkivedyn 
esiintymiseen entistä useammin Itämeren syvänteissä. 
Eräiden viherlevien massaesiintymät ovat myös osoi
tus liian suuresta ravinnekummituksesta. 

Suomessa rannikkovesiin tulee joista, teollisuudesta ja 
asutuksesta vuodessa keskimäärin 5 000 t fosforia ja 
80 000 t typpeä. Biologinen hapenkulutus on noin 
350 000 t vuodessa. Huomattava osa kuormituksesta 
kohdistuu koillisen Perämeren, keskisen Selkämeren 
ja itäisen Suomenlahden rannikkovesiin. Jokien kul
jettama osuus fosfori- ja typpiravinteista on lähes 90 
%. 

Hankoniemen edustan merialueita tutkineen PELAG
projektin tulosten mukaan typpi on Suomenlahdella ja 
keskisellä Itämerellä perustuotantoa kasvukaudella 
pääasiassa rajoittava ravinne. Fosforin perustuotantoa 
rajoittava vaikutus tulee näkyviin vain yhdessä typen 
kanssa ja silloinkin lyhyenä aikana alkukesästä. 

Typpiyhdisteiden pitoisuudet ovat Suomenlahdella 
korkeammat (keskimäärin 500 mg/m3) kuin Pohjan
lahdella (alle 400 mg/m3

). Tosin paikallinen kuormi
tus voi nostaa huomattavastikin pitoisuuksia, esim. 
Kokkolan edustalla ja Kyrönjoen vaikutuspiirissä 
typpiyhdisteiden määrät voivat kohota keväisin noin 
1 000 mg/m3• 

Fosforipitoisuudet kasvavat selvästi Perämeren poh
jukasta itäiselle Suomenlahdelle. Perämerellä fosfori
pitoisuudet ovat keskimäärin 10 mg/m3 ja Suomenlah
della 30 mg/m3

• 

Kuten ravinnepitoisuuksien alueellisen vaihtelun pe
rusteella voi olettaa, myös levien määrää ilmaisevat 
klorofyllipitoisuudet ovat Suomenlahden rannikkove
sissä selvästi korkeampia kuin Pohjanlahden rannikol
la. Paikallinen ravinnekuormitus näkyy usein monin
kertaisina pitoisuuksina mm. sisälahdissa ja jokisuis
toissa. Myös kasviplanktonin tuotanto on Suomenlah
della moninkertainen Pohjanlahteen verrattuna. 

Rehevöitymisen vaikutukset pohjaeläimistössä näky
vät mm. Perämerellä, jossa vuosina 1965-1988 tehty
jen mittausten perusteella sekä valkokatkan tiheydet 
että biomassa-arvot ovat nousseet. 

Itäisellä Suomenlahdella ravinne- ja rehevyystaso ovat 
selvästi korkeampia kuin muualla Suomen rannikko
vesialueilla. Suomen alueelta peräisin olevan ravinne
kuormituksen lisäksi Suomenlahteen joutuu suuri 
määrä ravinteita Neuvostoliitosta. Viime vuosien 
poikkeuksellisten voimakkaiden sinileväkukintojen on 
arveltu olevan itäisimmän Suomenlahden ravinne- ja 
virtausolojen sekä poikkeuksellisten sääolojen yhteis
vaikutuksen tulosta. 

3.3 Kaavoitus ja rakentaminen 
Rakentamisen merkitys eri eliölajien uhkatekijänä on 
kasvanut 1980-luvun lopussa muita syitä enemmän. 
Rakentamisen arvioidaan vaikuttavan jo joka neljän
teen uhanalaiseen lajiin ja se on ensisijaisena uhan
alaisuuden syynä lähes joka kahdeksannella lajilla. 
Vuosikymmenen lopun taloudellisen noususuhdan
teen seurauksena etenkin moniin vapaa-ajan viettoon 
liittyvien rakennushankkeiden, kuten loma-asuntojen, 
laskettelurinteiden ja golfratojen rakentamiseen on 
käytetty yhä suurempia maa-aloja. 

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan 
mietinnössä rakentamista ja sen merkitystä uhanalai
suuden syynä käsiteltiin puutteellisesti. Rakentamista 
säätelevää rakennuslakia ja sen ohjauskeinona käytet
tävää kaavoitusta ei esitelty. Seuraavassa tarkastel
laan rakennuslainsäädännön uudistamista, kaavoitus
ta ohjauskeinona sekä eri tarkoituksiin tapahtuvan ra
kentamisen merkitystä uhanalaisten lajien kannalta. 

Rakennuslainsäädännön uudistaminen 
Yli 20 vuotta sitten aloitetusta rakennuslain kokonais
uudistuksesta on toistaiseksi luovuttu, ja rakennusla
kia on uudistettu johdonmukaisia kokonaisuuksia 
käsittävinä osauudistuksina. Niistä ensimmäinen (laki 
557/89 ja asetus 930/89) tuli voimaan vuoden 1990 
alussa. Se koskee lupajärjestelmää, rakennusvalvon
taa, rakentamissäännöksiä ja -määräyksiä sekä kun
tien rakennusjärjestelmää. 

Rakennuslain toinen osauudistus (laki 696/90 ja ase
tus 697/90) tuli voimaan 1.9 .1990. Tällä uudistuksella 
ajanmukaistetaan kaavajärjestelmää ja siihen liittyvää 
päätöksentekoa. Uudistuksella selkiinnytetään ympä
ristöministeriön ja lääninhallitusten tehtävänjakoa. 
Siten esim. yleiskaavan vahvistaminen siirtyi läänin
hallituksille niiden toimivaltaan kuuluvien kuntien 
osalta. Myös kuntien päätäntävaltaa lisättiin. Ympä
ristöstään kiinnostuneiden kansalaisten mahdollisuuk
sia seurata kaavoituksen etenemistä parannettiin mm. 
laajentamalla kuulemista koskemaan maanomistajien 
lisäksi kaikkia niitä, joiden elinolosuhteisiin kaavalla 
vaikutetaan. Näin maankäyttöön liittyvät mahdolliset 
ristiriidat pyritään ratkaisemaan jo ennen kaavan 
hyväksymistä. 

Rakennuslain toisen osauudistuksen seurauksena mm. 
uhanalaisten lajien suojelutarpeiden huomioon otta
minen käytännön kaavoituksessa siirtyi paljolti lää
ninhallitusten ja kuntien vastuulle. Muutos edellyttää, 
että lääninhallitusten ympäristönsuojelutoimistot ja 
kuntien ympäristönsuojelulautakunnat ovat entistä 
tiiviimmässä yhteistyössä kaavoitusviranomaisten 
kanssa. 

Lääninhallituksissa ympäristönsuojelutoimistojen 
asiantuntemusta tarvitaan ennen kaikkea yleiskaavoi
tuksen ohjauksessa ja yleiskaavojen vahvistamispää
tösten valmistelussa. Kunnissa, joissa yksityiskohtais
ten kaavojen muutokset ja yksittäiset rakennusluvat 
voidaan uudistuksen jälkeen ratkaista kunnan päätök
sellä, tulisi kunnan ympäristönsuojelulautakunnan 
huolehtia siitä, että uhanalaisten lajien elinpaikkoja ei 
vaaranneta. 
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Muutos edellyttää uhanalaisia lajeja koskevien tieto
jen entistä parempaa saatavuutta. Ympäristöministeri
ässä, vesi- ja ympäristöhallituksessa ja yliopistoissa 
olevat tiedot olisi saatava käyttöön automaattisen tie
tojenkäsittelyn keinoin. Uhanalaisten lajien tietojär
jestelmän (UHEX) tulisi olla mahdollisimman pian ja 
täydellisenä käytettävissä. 

Kaavoitus 

Kaavoitus on yhteiskunnan eri toimintoja ohjaava ja 
yhteensovittava alueellinen suunnittelumuoto. Siinä 
eri toiminnot pyritään sijoittamaan niille parhaiten 
sopiville alueille. Maankäytön suunnittelun perustana 
ovat yksityiskohtaiset tiedot alueen luonnonoloista, 
suojelukohteista, rakennuskannasta, tieverkosta jne. 

Kaavoituksella voidaan edistää myös uhanalaisten 
lajien esiintymien suojelua. Uhanalaisia lajeja ei ole 
kuitenkaan otettu riittävästi huomioon kaavoja laadit
taessa. Kaavoituksen perustana olevat biologiset sel
vitykset ovat monesti hyvin puutteellisia. Uhanalais
ten lajien esiintymien sisällyttäminen kaavojen suoje
lu- tai maa- ja metsätalousalueisiin ei kuitenkaan toi
saalta takaa lajien säilymistä. Esiintymän suojelusta 
on huolehdittava myös kaavan toteuttamisvaiheessa. 

Erilaiset rakentamistoimet ovat useiden uhanalaisten 
lajien vähenemisen tärkein syy. Rakentaminen hävit
tää uhanalaisten lajien elinympäristöjä, ja pirstoa 
luonnon yhä pienemmiksi saarekkeiksi ja kaistaleiksi. 
Jäljelle jäävien saarekkeiden väliset pitkät etäisyydet 
saattavat olla joillekin lajeille leviämisesteinä, eikä 
hävinneiden populaatioiden tilalle yleensä tule uusia. 

Taajamat 

Asuntoalueiden, teollisuuden ja energiantuotannon 
tarpeisiin rakennetaan eniten suurten kaupunkien 
läheisyydessä. Pääkaupunkiseudulla, mutta myös 
maakuntakeskuksissa yhdyskuntarakenne on hajautu
nut parantuneiden liikkumismahdollisuuksien myötä. 
Uudisrakentaminen leviää entisille haja-asutusalueil
le, joissa on aikaisemmin säilynyt laajahkojakin luon
nontilaisia alueita. Yhdyskuntien huoliolle välttämät
tömiä, mutta asutuksen läheisyyteen sopimattomia 
toimintoja, kuten jätehuoltoa, energiantuotantoa ja 
liikennettä varten joudutaan ottamaan käyttöön laajo
ja alueita. Uudisrakentaminen voi hakeutua kuntiin, 
joissa on aikaisemman pienen väestöpohjan vuoksi 
vähän voimavaroja alueiden käytön suunnitteluun. 
Muutokset saattavat tapahtua hallitsemattomasti yk
sittäisinä hankkeina ja ilman kaavoitusta. Tällöin 
luonnonsuojelua ei myöskään oteta riittävästi huomi
oon. 

Suurten keskusten välille rakennetaan tehokkaita lii
kenneyhteyksiä, joiden tuntumaan syntyy varsin yhte
näisiä rakennettavia vyöhykkeitä. Voimakkaimmin 
lienee muuttumassa Helsingin ja Tampereen välinen 
alue pääradan ja valtatie 3:n molemmin puolin. 

Kestävän kehityksen näkökulmasta on tarpeen py
säyttää yhdyskuntarakenteen hajoaminen ja pyrkiä 
tehokkaaseen maankäyttöön. Liikenteen määrää tulee 
minimoida ja samalla turvata ympäristön viihtyvyys 
tiiviisti rakennetuillakin asuin- ja työssäkäyntialueil
la. Säästäväinen rakentaminen tarvitsee myös vähem-
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Kuva 11. Rakentaminen uhkaa vaarantuneen Sinisii
pisirkan (Sphingonotus coerulans) elinpaikkoja Han
koniemellä. 

män luonnonalueita ja edistää siten välillisesti lajiston 
suojelutavoitteita. Asuinalueiden viihtyvyys puoles
taan vähentää tarvetta etsiä virkistäytymismahdolli
suuksia loma-asunnoilta ja matkailukeskuksista. 

Tiet 

Yleisiä teitä on maassamme rakennettu noin 130 km 
vuodessa. Vuoden 1988 lopussa yleisten teiden pituus 
oli noin 76 200 km. Eniten tilaa vaativia moottori- ja 
moottoriliikenneteitä oli 1985 340 km ja 1988 jo 403 
km. Kevyen liikenteen väylien pituus oli vuoden 1988 
lopussa noin 2 600 km. Tästä noin 550 km on raken
nettu 1985-1988. 

Suomessa on vuoteen 1987 mennessä rakennettu 
metsäautoteitä kaikkiaan noin 88 000 km. Rakentami
nen oli runsainta 1970-1980-lukujen vaihteessa, jol
loin uusia metsäautoteitä tehtiin keskimäärin 4 500 
km vuodessa. 1980-luvun puolivälin jälkeen rakenta
minen on jonkin verran vähentynyt, 1985-1987 se oli 
keskimäärin 3 900 km vuodessa. 

Tielaitoksen tienpidon pitkäntähtäyksen ohjelmassa 
korostetaan yleisen tieverkon laajentamisen sijasta 
tiestön liikennöitävyyden ja turvallisuuden paranta
mista. Tämä merkitsee käytännössä uusien moottori
teiden, ohikulkuteiden, kevyen liikenteen väylien sekä 
siltayhteyksien rakentamista. Parhaillaan on esimer
kiksi rakenteilla lähes 100 km:n pituinen Helsingin ja 
Hämeenlinnan välinen moottoritie. 

Tiensuunnittelussa on pyrkimyksenä yhä avoimempi 
ja vuorovaikutteisempi suunnittelukäytäntö. Tästä 
hyvänä esimerkkinä ovat valtatie kolmen pääsuunta
vaihtoehtojen suunnittelun yhteydessä tehdyt ympä
ristöselvitykset tieosuudella Hämeenlinna-Kulju. 
Myönteisestä kehityksestä huolimatta maisemalliset 
ja luonnonsuojelulliset selvitykset ovat kuitenkin 
edelleen varsin puutteellisia. 

Parantuneet tiet nostavat liikennemääriä ja ajoneuvo
jen nopeuksia. Samalla liikenteen haittavaikutukset 
korostuvat: päästöt lisääntyvät, liikennemelu ja muut 
häiriöt kasvavat. Myös liikenteen tappamien eläinten 
määrä kasvaa jyrkästi nopeuksien suurentuessa. 



Rannat 
Rantojen rakentaminen ja siihen liittyvä maankäyttö 
ovat kasvaneet elintason nousun ja vapaa-ajan lisään
tymisen myötä. Rakentaminen on rantavyöhykkeen 
luontoa muuttavista toimista laaja-alaisinta ja tuhoi
sinta. Kaupunkimaisen asutuksen ja teollisuuden tar
peisiin rakennettujen rantojen osuus on suhteellisen 
pieni. Sen sijaan loma-asutuksen hajanainen ja suun
nittelematon kasvu on ehkä eniten muuttanut ranto
jemme luontoa. Suomessa on loma-asuntoja tällä het
kellä noin 350 000 ja niiden määrä kasvaa vuosittain 
8 000-10 OOO:lla. Rannoistamme on rakennettu kaik
kiaan noin 80 000 km, joka on yli 40 % rantaviivas
tamme. Rakentaminen on ollut runsainta Järvi-Suo
messa, länsirannikolla sekä suurten asutuskeskusten 
läheisyydessä. Nykyisin rakentaminen on etenemässä 
myös syrjäisten järvien rannoille. 

Valtioneuvosto teki 20.12.1990 periaatepäätöksen 
valtakunnallisesta rantojensuojeluohjelmasta (luku 
2.5.2). Siihen sisältyy 127 luonnonsuojelun kannalta 
arvokasta ranta-aluetta. Rantaviivaa suojeluohjelmas
sa on noin 8 000 km, josta 1 500 km on meren ja 6 500 
km järvien sekä jokien rantaa. Periaatepäätöksessä 
varauduttiin vielä erikseen turvaamaan merikotkan ja 
saimaannorpan pesäpaikat 

Laskettelurinteet, golfkentät ja moottoriradat 

Vapaa-ajan lisääntyminen näkyy myös muun vapaa
ajan toimintaa palvelevan rakentamisen lisääntymise
nä. Esimerkiksi laskettelurinteiden ja golf-kenttien 
määrä on kasvanut viime vuosina kohtuuttomasti. 
Maassamme on noin 150 laskettelupaikkaaja uusia on 
suunnitteilla. Peruskorjauksia, laajennuksia tai aivan 
uusia hankkeita on vireillä 70 kunnassa. 

Laskettelurinteitä rakennetaan yhtäältä suuriin mat
kailukeskuksiinja toisaalta paikalliseen käyttöön usein 
pienehköillekin mäille. Harrastuksen laajuus on johta
nut siihen, että hyvin monen paikkakunnan korkeim
mat mäet ja vaarat on rakennettu. Kuitenkin kallioi
den, vaarojen ja eteläisten tunturien suojelutarve ja 
uhanalainen lajista on huonosti selvitetty. Yksittäiset 
esimerkit, kuten Koli (Lieksa), Ruka (Kuusamo) ja 
Riihivuori (Muurame) osoittavat, että laskettelurinteet 
saattavat ratkaisevastikin vaikuttaa uhanalaisten lajien 
elinmahdollisuuksiin. Esimerkiksi laskettelurinteen 
rakentaminen Riihivuoreen on ollut syynä hienouurre
sulkukotilon toisen tunnetun esiintymän häviämiseen. 

Osa Kemijärven Pyhätunturin rinteistä on vastikään 
varattu laskettelurinteiden rakentamista varten. Viime 
aikoina ovat julkisuudessa olleet esillä myös Ylläksen 
(Kolari) ja Himoksen (Jämsä) laskettelukeskusten 
laajentamissuunnitelmat. Molemmissa on muun ohel
la arvokkaat lehtoalueet Uusia laskettelukeskuksia ei 
tulisi kuitenkaan enää rakentaa ilman asianmukaisia 
ympäristöselvityksiä. 

Suomessa on kaikkiaan noin 55 golfkenttää, joista 
suurin osa sijaitsee sekä pinnanmuodoiltaan että kas
villisuudeltaan vaihtelevilla ja kauniilla alueilla. Yleen
sä laajaan kenttäalueeseen (9-reikäinen kenttä 20-30 
ha, 18-reikäinen kenttä vähintään 50 ha) kuuluu ta
saisten ruohokenttien lisäksi metsäsaarekkeita, pelto
ja sekä lampia, puroja tai jokia rantoineen. Ratojen 

väliin jäävien alueiden hoidosta riippuu, miten niiden 
alkuperäinen lajista säilyy. 

Lukuisia uusia golfkenttiä tai entisten laajennuksia on 
joko rakenteilla tai suunnitteilla. Hangon Furuvikiin 
suunniteltu golfrata oheistoimintoineen sijaitsisi osit
tain suojelun kannalta erittäin arvokkaana ranta-alu
eella, jossa esiintyy useita uhanalaisia hyönteis- ja 
kasvilajeja. Rakentamisen ja sen mukanaan tuoman 
lisääntyneen rannan kulumisen seurauksena useim
pien näiden lajien kannat tulisivat vähenemään. Turun 
Ruissalossa laajeneva golfharrastus uhkaa yhä suu
rempaa osaa saaren uhanalaisille lajeillekin arvok
kaista tammimetsistä. Harrastuksen lisääntyessä mm. 
liikenne ja pysäköintipaikkojen tarve kasvavat. Tor
nion golfkenttä rakennettiin osittain voimassa olevalle 
luonnonsuojelualueelle. 

Maa-ainesten otto ja kaivostoiminta 

Seutukaavaliittojen tekemien selvitysten mukaan 
Suomen kokonaiskiviaineskulutus on ollut 1980-lu
vun alussa noin 42,8 milj. m3 vuodessa. Vuosikymme
nen lopulla kulutus kasvoi lievästi ja oli vuodessa 
keskimäärin 44,7 milj. m3 • Alueellisesti kulutus on 
vaihdellut melkoisesti. Noin puolet kulutuksesta on 
keskittynyt Etelä-Suomen 12 seutukaava-alueelle. 
Yksistään Uudenmaan neljällä seutukaava-alueella 
kulutus on ollut 15 % koko maan kulutuksesta. Kivi
aineskulutuksen on ennustettu jatkuvan 1990-luvulla 
jokseenkin 1980-luvun lopun suuruisena. Merkittä
vimmät kiviainesten käyttäjät ovat tienrakennus ja 
-kunnostus (rautatiet ja metsäautotiet mukaan lukien) 
sekä talonrakennus. 

Valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet on suojeltu 
maa-aineslain nojalla (luku 2.5.2). Kaikki uhanalais
ten lajien esiintymät eivät kuitenkaan ole automaatti
sesti suojeltuja. Tästä syystä soranotto on edelleen 
merkittävä uhkatekijä. Vaarassa ovat ennen muuta 
eräiden kasvien, kuten kylmänkukan, kangasvuokon 
ja hietaneilikan esiintymät. 

Kaivosteollisuus ei kokonaisuutena ole merkittävä 
uhanalaisuuden syy. Sitä harjoitetaan Suomessa vain 
parillakymmenellä paikkakunnalla yhteensä noin 
10 000 ha:n alueella. Eräissä tapauksissa sillä on kui-

Kuva 12. Osaa erittäin uhanalaisen siimesjäkälän 
(Heterodermia speciosa) kasvupaikoista uhkaa kal
lion louhinta. 
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tenkin paikallista merkitystä. Muun muassa Sodanky
lässä sijaitsevan Koitelaisen luonnonpuiston perusta
minen on siirtynyt kaivosvaltauksen vuoksi. Alueella 
on huomattava merkitys useiden uhanalaisten selkä
rankaislajien suojelun kannalta. 

Lapin luonnonsuojelualueilla on kullanetsintä sallit
tua. Viime vuosina koneellinen kaivuu on syrjäyttänyt 
entisen lapiolla ja vaskoolilla tapahtuneen huuhdon
nan. Käsitelty pinta-ala on samalla kasvanut monin
kertaiseksi ja kaivuu aiheuttaa mm. samentumia ala
puolisissa vesistöissä. 

Kalkkia tarvitaan mm. happamoitumisen torjuntaan 
tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä enemmän. 
Maamme kalkkiesiintymiä on inventoitu uudelleen ja 
uusia louhoksia avataan lähivuosina. Kalkkiesiinty
mät ovat poikkeuksetta merkittäviä myös uhanalais
ten lajien kannalta. Louhiminen voi uhata yhteensä 
useita kymmeniä kasvi-, sieni- ja eläinlajeja. Esimer
kiksi Vimpelissä sijaitsevalle, valtakunnallisiin lehto
jen ja soiden suojeluohjelmiin kuuluvalle Huosian
maankallion alueelle ollaan avaamassa kalkkikaivos
ta. Paikalla kasvaa kolme valtakunnallisesti uhanalais
ta putkilokasvilajia ja kymmenkunta Vaasan läänissä 
uhanalaista lajia. Myös Lapin läänissä kaivostoiminta 
uhkaa eräitä uhanalaisten lajien kannalta tärkeitä leh
tojensuojelualueita. 

Vedet 
Vesistöjen rakentaminen jatkuu edelleen ennen muuta 
tulvasuojelun sekä maa- ja metsätalouden tarpeisiin. 

Koskiensuojelulain (35/87) tultua voimaan voimalai
tosrakentamista siihen liittyvine veden korkeuden ja 
virtaaman säännöstelyineen ei voida pitää enää mer
kittävänä uhkatekijänä uusille uhanalaisten lajien esiin
tymille. Paikallista merkitystä voimalaitosrakentami
sella kuitenkin on. Esimerkiksi Korpilahden kunnassa 
on pitkään ollut suunnitteilla pumppuvoimalaitoksen 
rakentaminen Vaarunvuorelle Korospohjaan. 

Vaarunvuoren kasvistoltaan ja eläimistöltään arvok
kaimpia alueita ovat lounaisrinteen keskiosassa sijait
seva Vaarunjyrkän luonnonsuojelualue sekä valtakun
nalliseen lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva lehto. 
Luonnonsuojelualueen kallioilla kasvavat mm. vuori
munkki ja pahtarikko. Vaarunvuorella esiintyy myös 
silmälläpidettäväksi luokiteltu kalliokeuhkojäkälä sekä 
lukuisia alueellisesti uhanalaisia jäkäliä. Kalkkisam
malia tunnetaan alueelta enemmän kuin mistään 
muualta Keski-Suomesta. Alueen lintulajeihin kuuluu 
mm. silmälläpidettävä pikkutikka. 

Toteutuessaan voimalaitos aluetta pirstovine voima
linjoineen ja allashankkeineen tuhoaisi ainakin Vaa
runvuorten lakialueen sekä osan rinteistä. Lisäksi 
alueen ympärille luonnontilaan jääviä alueita uhkaisi 
vettyminen. Voimalan käyttövaiheen aikaisia ympä
ristöhaittoja olisivat veden samentuminen Korospoh
janlahdessa ja vedenpinnan huomattava vuorokauti
nen korkeusvaihtelu. 

Viime aikoina on otettu uudelleen esiin hanke Vuo
toksen säännöstelyaltaan rakentamisesta Pelkosennie
men, Savukosken ja Sallan kuntiin. Allas olisi pinta
alaltaan 234 km2

, mutta sen koko vaihtelisi tuntuvasti 
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vedenkorkeuden mukaan. Allasalueella on useita soi
ta, jotka ovat merkittäviä uhanalaisten lintujen (esim. 
muuttohaukka, pilkkasiipi, mustalintu) pesimäalueita 
ja joilla kasvaa mm. silmälläpidettäviä lettosaraa ja 
lettorikkoa. Kemijokivarressa on laaksoarholla ja ta
taarikohokilla esiintymiä. Alueella kasvaa myös usei
ta alueellisesti uhanalaisia kasveja. 

Ähtävänjoella joen säännöstely uhkaa jokihelmisim
pukkaa. Joen perkauksesta ollaan toistaiseksi luovut
tu, mutta Kattilakoskella sallittiin keväällä 1990 vuo
rokausisäännöstely, jonka vaihteluväli oli puoli met
riä. Säännöstely vaarantaa jokihelmisimpukan esiin
tymiä lisäämällä kiintoaineskuormitusta (simpukoi
den hautautuminen) sekä karkottamalla simpukoiden 
väli-isäntäkalat, purotaimenet 

Vesiväylien ja satamien rakentaminen ovat syynä joi
denkin vesikasvien ja eläinten uhanalaisuuteen. Ra
kentamisen yhteydessä tehtävät ruoppaukset sekä 
pohja-aineksen nosto saattavat tuhota pohjakasvilli
suutta ja -eläimistöä. Lisäksi ne voivat aiheuttaa 
muutoksia eläinten kulkureitteihin ja lisääntymisalu
eisiin. Esim. saimaannorpalle voi muodostua uhaksi 
syväväylän (välillä Lappeenranta - Kuopio) pitämi
nen avoimena. Toistaiseksi moppausten aiheuttamat 
lajistolliset muutokset tunnetaan huonosti. Vesiraken
tamisesta johtuvat pitkäaikaiset muutokset näkyvät 
lähinnä virtausolosuhteissa ja veden laadussa. 

Vesi- ja ympäristöhallitus on viime vuosina kehittä
nyt rakentamiseen liittyvää ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä. Erityisesti on pyritty parantamaan 
vesi- ja ympäristöpiirien ja lääninhallitusten yhteis
työtä. Uusia suunnitelmia laadittaessa voidaan edel
lyttää, että uhanalaisista lajeista hankitaan riittävät 
tiedot. Eräiden vanhojen hankkeiden suunnittelussa 
luonnonsuojeluun ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomio
ta. Niitä toteutettaessa viranomaisten yhteistyöllä 
pyritään varmistamaan, ettei rakentamisella vaaran
nettaisi arvokkaita uhanalaisten lajien esiintymiä. 

3.4 Pyynti ja keräily 

Metsästys 
Metsästyksen suosio ja metsästäjien määrä ovat Suo
messa pysyneet 1980-luvun lopun jokseenkin ennal
laan. Maassamme oli 1990 riistanhoitomaksutietojen 
mukaan 290 000 metsästäjää. Uhanalaisiin eläinlajei
hin kohdistuva metsästys on vähenemässä; se ei enää, 
ahmaa lukuunottamatta, kohdistu häviämisvaarassa 
oleviin lajeihin. 

Metsästäjätutkinto on uudistumassa. Uusi tutkinto on 
suunniteltu otettavaksi käyttöön kesällä 1991. Met
sästäjien koulutusta lisätään. Tavoitteena on mm. 
luonnontuntemuksen parantaminen ja metsästyksessä 
esiin tulleiden epäkohtien poistaminen. Tutkinnon 
perustana olevasta Metsästäjän oppaasta ilmestyi 
laajennettu, täysin uudistettu painos vuoden 1991 
alussa. 

Uhanalaisiin riistalajeihin kuuluvien suurpetojen 
metsästys jatkuu edelleen (taulukko 11). Useita suur
petoja jää vuosittain myös liikenteen uhreiksi. Karhun 



metsästyksessä on jatkuvasti havaittu epäkohtia, joita 
pyritään korjaamaan metsästyslain uudistuksen yhte
ydessä (luku Tarkastelujakson aikana sallittiin 
uudelleen ilveksen metsästys .. Sen vaikutusta kannan 
kehitykseen ei voida vielä arvioida. 

Taulukko 11. Tapettujen suurpetojen määrät 

1986 
1987 
1988 
1989 

66 
46 
44 
41 

35 
12 
27 
7 

6 
8 
5 
0 

Ilves 

82 
89 
73 
95 

Tiedot perustuvat Metsästäjäin keskusjärjestön toi
mintakertomuksiin. Vuoden 1990 luvut saatu järjes
töstä. 

Saukko on rauhoitettu, mutta kalanviljelylaitokselle 
tulleen saukon saa pyydystää. Saukoilla onkin tapana 
käyttää hyväkseen kala-altaiden tarjoamia ruokailu
mahdollisuuksia. Jossain määrin saukkoja pyydetään 
elävänä siirrettäväksi pois viljelylaitosten läheisyy
destä. Joitakin saukkoja ammutaan vuosittain, koska 
tehokkaita torjuntalaitteita ei ole vaivauduttu käyttä
mään. Saukot voitaisiin torjua helposti aidalla, jonka 
yläreunassa on sähkönjohdin. Ampumisella saattaa 
olla saukkokantoihin paikallista merkitystä. 

Uhanalaisista vesilinnuista mustalintua ja lapasotkaa 
saa edelleen metsästää, samoin alueellisesti uhanalais
ta pilkkasiipeä. Ammuttujen pilkkasiipien määrät ovat 
ainakin Ahvenanmaalla suuria, sen sijaan ei tiedetä 
miten suuri metsästyspaine kohdistuu vaarantunee
seen Pohjois-Suomen sisämaakantaan. Mustalinnun 
ja lapasotkan pesimäkantoihin metsästyksen vaikutus 
lienee pieni; valtaosan ammuttavista linnuista arvel
laan olevan Suomen kautta muuttavia. Uudessa met
sästysasetusehdotuksessa nämä lajit on ehdotettu rau
hoitettaviksi. 

Suomessa pesiviin lintuihin ulkomailla kohdistuva 
metsästys ei liene viime vuosina olennaisesti muuttu
nut. Monia vesilintuja ja kahlaajia ammutaan edelleen 
runsaasti. Pikkulintujen pyynti jatkuu monissa Väli
meren maissa Euroopan luonnonsuojelusopimuksesta 
ja voimistuneesta kansainvälisestä vastustuksesta 
huolimatta. Petolintujen metsästys ei enää ole sallittua 
missään, mutta niiden salametsästys on kuitenkin 
edelleen yleistä Etelä-Euroopassa. 

Viime vuosina on kiinnitetty yhä enemmän huomiota 
metsästykseen liittyvään välilliseen vaaraan, lyijyhau
lien aiheuttamiin vesilintujen myrkytystapauksiin. 
Hukkaan ammuttu ja hauleja kertyy erityisesti lintuve
sien pohjalle. Täältä vesilinnut joko saavat niitä va
hingossa ruoansulatuskanavaansa ruoan mukana tai 
syövät niitä tahallaan jauhinkivinä. Yksikin hauli riit
tää tappamaan linnun. Ilmiöön kiinnitettiin ensi kerran 
huomiota 1970-luvulla Pohjois-Amerikassa. Siellä 
arvioitiin 1976 yli 2 milj. vesilinnun kuolleen lyijy
myrkytykseen. Myös kuolleita ja kuolevia lintuja 

syöneet valkopäämerikotkat sairastuivat ja kuolivat. 

Suomen vesilintujen lyijymyrkytysten laajuudesta ei 
ole tarkkaa tietoa eikä niiden vaikutusta uhanalaisiin 
lajeihin, esimerkiksi merikotkaan ole tutkittu. Viime 
vuosina Pohjanlahden rannikolta kuolleina löydetyis
tä 16 laulujoutsenesta 10 oli kuollut lyijymyrkytyk
seen. Alueen kovapohjaisiin lintuvesiin hauleja ker
tyykin lintujen helposti saataville. 

Kansainvälinen vesilintujen tutkimustoimisto (IWRB) 
pyrkii kieltämään lyijyhaulien käytön. Ne olisi helppo 
korvata teräshauleilla. Pohjois-Amerikassa näin on jo 
menetelty. Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuo
den 1991 alussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvit
tää lyijymyrkytysten laajuus Suomessa sekä esittää 
toimet niiden aiheuttamien vahinkojen torjumiseksi. 

Laiton tappaminen 
Kanahaukan rauhoittaminen Suomessa myös pesiruis
ajan ulkopuolella 1989 vähensi muihinkin petolintui
hin kohdistuvaa metsästyspainetta. Aikaisemmin 
uhanalaisiakin lajeja ammuttiin erehdyksessä tai jos
kus tahallaankin kanahaukkoina. Myös valvonta hel
pottui. Petolintuja vainotaan tosin edelleenkin luvat
tomasti. Tapettujen lintujen määrästä ei ole kokonais
arviota, mutta yleinen petolintuviha on ilmeisesti hi
taasti vähenemässä. 

Pohjois-Suomessa hävitetään edelleen vuosittain usei
ta maakotkan pesiä tai aiheutetaan vahingossa taikka 
tarkoituksellisesti häiriötä niin, että pesintä epäonnis
tuu. 1980-luvun alkuun verrattuna vaino on ollut vii
me vuosina pienempää. Viime aikoina on toisaalta 
joitakin merikotkan pesiä hävitetty Lapissa. 

Kalastus 
Kalastuksella ei ole uhanalaisten kalakantojen hävi
ämisessä vesirakentamiseen ja vesien pilaantumiseen 
verrattavaa merkitystä. Sen paikallinen vaikutus voi 
kuitenkin olla huomattava. 

Kalastus on Itämerellä viime vuosina heikentänyt 
huomattavasti vaelluskalojen luonnonkantoja. Tor
nionjoen ja Simojoen merilohen tilanne on erityisen 
huono, mutta myös meritaimen-ja vaellussiikakannat 
ovat pienentyneet. Vuonna 1989 ilmestyneessä työ
ryhmämuistiossa "Luonnonvaraisten vaelluskalakan
tojen säilyttäminen ja elvyttäminen" käsitellään tilan
netta yksityiskohtaisesti ja esitetään sen korjaamisek
si tarvittavia kalastusrajoituksia. 

Kalastuksesta voi aiheutua vaaraa myös muille eläi
mille. Verkkokalastus on edelleen eräin paikoin hyl
jekantajamme merkittävästi rajoittava tekijä. Varsin
kin poikasia hukkuu helposti verkkoihin. Tämä on hi
dastanut hyljekantojen elpymistä, joka on havaittu 
metsästyksen ja saasteista johtuneiden ongelmien vä
hennyttyä. Verkkoihin on jäänyt varsinkin vaarantu
neen hallin poikasia, esimerkiksi 1988 hukkui saatu
jen tietojen mukaan 34 poikasta ja 1989 31 poikasta. 
Samoina vuosina saatin tietoja 11 ja 26 verkkoihin 
hukkuneesta itämerennorpan poikasesta. 

Myös saimaannorpalla kalanpyydyksiin, erityisesti 
verkkoihin menehtyminen on merkittävä kannan kas
vua rajoittava tekijä. Tätä on pyritty torjumaan sopi-
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mennessä. 

1sään1tyn1is:alueilla kalastuksen 
aikana. Tulokset 

m)röntei:siä. Verkkoihin hukkuneiden 
vuoden 
vuoteen 1989 

11t?•ttcnT<>,.,t-, _____ -----_, ______ JC>Uk_OS!ia On faU-
vul'-''·~•u huolimatta haluavat 

saada tai jopa uhanalaisia 
lajeja. Tästä on esimerkkinä uhanalaisen ja rauhoite
tun kasvin, laukkaneilikan kasvustojen va11mg01tta 
minen Vehkalahdella laukkaneilikkakoin 
sittäessä. 

Perhosten meillä harrastetaan edel
leen varsin laajaa vaihtotoimintaa. JOita e1 Itse 
onnistuta löytämään, voidaan vaihtaa muilta keräili
jöiltä. Vaihtoa järjestää Helsingin Hyönteisvaihtoyh-
distys Vaihdon kohteena ovat perhosten lisäksi 
hyvin määrin kovakuoriaiset. Vaihtaminen 
voi parantaa lajintuntemusta, 

vaikeasti tunnettavia määritettäessä ver-
ovat usein Yleisimmin 

kohteena olevien suurperhosten 
paat ovat kuitenkin niin korkeatasoisia, 
tämäkin vaihdon peruste on kyseenalainen. 

Vaihtomahdollisuus saattaa innostaa tallettamaan 
harvinaisia lajeja yli oman tarpeen. Näin tapahtui mm. 
juuri ennen 22 perhoslajin rauhoittamista 1989. Kos
ka uhanalaisimpiakaan lajeja ei ole poistettu vaihdet
tavien lajien joukosta, ei niiden keräämisestä vaihtoon 
ole kokonaan luovuttu. 

Linnunmunien keräily on Suomessa ollut pitkään 
kiellettyä. Sitä tapahtuu kuitenkin edelleen pienessä 
mitassa. Tämän lisäksi maassamme liikkuu ulkomai
sia kerääjiä. Suurta huomiota sai osakseen em~lmm
laisten 
kesällä 1987. 

tai itäisten lmtull:IJie~n 

sakin kovennettu. 

Kasvien on viime aikoina 

tuntevat kuitenkin hyvin vastuunsa, sillä epäkohtia ei 
ole juuri ilmennyt. 

Kasvien kotipuutarhoihin siirtäminen 
uhkaavat kasveista lähinnä eräitä ko-
meita kämmeköitä. Kämmekkäharrastus on '"'''"nnr_ 

Liikenne 

aiheuttaa ongellmJla 
Öölannista käm-

~"''~"" ... L"'"' huolestuttavan 

""''"nr11n1.-:>n ja 
kulleron erillisiä 

Hankoniemellä on tummaneidon-
kenttäorakkoa ja kurhoa on PO'imJttu 

Liikenne vaikuttaa uhanalaisiin lajeihin joko suora
naisesti niitä tappamalla tai välillisesti muiden teki-

kautta. Erityisesti kasvava moottoriajoneuvo-
maastokäyttö on lisännyt uhanalaisille eläimille 

aiheutuvaa häiriötä ja monissa tapauksissa myös maas
ton kulumista. Myös liikenteen päästöjen vaikutus voi 
olla huomattava (luku 

Taloudellisen noususuhdanteen vaikutuksesta tielii
kenne on kasvanut Suomessa 1980-luvun loppupuo
lella keskimäärin 6 % vuodessa. Samalla myös teiden 
rakentaminen on lisääntynyt (luku 3.3). Tieliikenteen 
kasvun luonnolle ja etenkin uhanalaisille lajeille ai
heuttamista haitoista ei ole uusia selvityksiä. Liikenne 
tappaa Suomessa vuosittain useita miljoonia eläimiä. 
Yleensä onnettomuuksilla ei ole juurikaan vaikutusta 
populaatioiden menestymiseen, mutta eräitten eläin
lajien paikallisten kantojen säilymiselle ne ovat vaa
raksi. Lajit, joiden elämänkiertoon kuuluu säännölli
nen siirtyminen paikasta toiseen, pyrkivät noudatta
maan samoja reittejä uusista teistä huolimatta. Myös 
hämärissä ja öiseen aikaan teiden läheisyydessä liik
kuvat eläimet ovat alttiina liikenneonnettomuuksille. 
Esimerkiksi kehrääjän taantumisen arvellaan pitkälti 

liikennekuolemista. Suurpedot ja saukko 
varsin usein liikenteen uhreiksi. Siilin, jota 

tosin ei vielä katsota uhanalaiseksi lajiksi, levinnei
syysalue on liikenteen aiheuttamien menetysten vuok
si käynyt entistä hajanaisemmaksi. 

Veneliikenne on kasvanut viime vuosina merkittäväs
ti. Moottoriveneiden määrän arvioidaan ylittävän jo 
50 000. Myös moottoriveneiden koko ja nopeus ovat 
suurentuneet. Ympäristöhaittojen kasvu ei kuitenkaan 
ole ollut samansuuruista. Veneiden moottorit ovat 
entistä niiden öljypäästöt ovat "~lh.-:>rlh!nP•=-t 
ja on aiempaa pienempi. Suuria veneitä 

vain väylillä. 

Maastoliikenne on maassamme kasvanut 
arvioidaan olevan mm. 60 000-70 000 

moottorikelkkaa. Tarkkaa lukumäärää ei sillä 



keikkoja ei tarvitse rekisteröidä. Lakisääteinen liiken
nevakuutuskin on hankittu vain puolelle kaikista kei
koista. Moottorikeikkojen määrä tulee kuitenkin kas
vamaan, sillä kaudella 1988-89 myytiin 8 900 uutta 
keikkaa. 

Maastoliikenteen luonnolle aiheuttamia haittoja pyri
tään ehkäisemään uudella maastoliikennelailla, joka 
säädettiin keväällä 1991 ja tulee voimaan 1. 7.1991. 
Laki koskee keikkojen ohella kaikkia moottorikäyt-
töisiä kulkuneuvoja puutarhatraktorit ilmatyyny-
alukset mukaan lukien. Niiden ei vaste-
deskään kuulu jokamiehen oikeuksien Moot-
torikeikkailu pyritään lain mukaan ohjaamaan erityi
sille reiteille. Reittisuunnitelmien hyväksymisestä 

kuntien ympäristönsuojelulautakunnat. 
r•c>t<lnrnlc esimerkiksi uhanalaisista ei 

kuiteJnk::mn ole riittävä. 

Maaston kuluminen 

Uhanalaisten lajien kannalta merkittävää maaston 
kulumista aiheutuu liikenteen ohella luonnon 

>hJIDIS-.SlJOine,ssa etenkin poron-
hoidosta. 

Liikenteen aiheuttamasta maaston kulumisesta ei ole 
tehty maassamme kattavia selvityksiä. Laiva- ja vene
liikenne lisäävät väylän varsien rantojen ja rantavesi
en kulumista. Tällä saattaa olla paikallista 

r<:~rlt<l\!Ur1•hUfrln~An kasveille ja matalissa 

Moottorikeikoilla ajetaan Lapin soilla melko paljon 
myös Iumettornina aikoina. Jäljet näkyvät maastossa 
kauan. Vastaavia ongelmia aiheuttaa kovilla mailla 
lisääntynyt maastomoottoripyörien käyttö. 

Myös kasvava luonnon virkistyskäyttö lisää maaston 
kulumista. Pahimmin kärsivät mm. hiekkarannat, 
kalliot ja tunturikankaat Moottorikäyttöiset kulku
neuvot aiheuttavat suurimmat ongelmat näilläkin 
alueilla, mutta myös lisääntyvä retkeily voi aroilla 
paikoilla paikallisesti aiheuttaa uhanalaisiin lajeihin 
vaikuttavaa kulumista. Retkeilijämäärien otaksutaan 
tulevaisuudessa kasvavan huomattavasti, etenkin jos 
Euroopan yhdentyminen etenee suunnitellulla tavalla 
(luku 3.6). 

Kalliokiipeily on lisääntynyt ja siitä on tullut viime 
vuosina uusi uhkatekijä. Harrastuksen kohteeksi on 
valittu erityisesti jyrkimmät kallionjyrkänteemme, 
jotka ovat poikkeuksetta merkittäviä esimerkiksi 
sammal- ja jäkälälajistoltaan. Huomattava osa jyrkän
teiden jäkälistä ei kestä lainkaan kulutusta. Muun 
muassa erittäin uhanalainen suomupullokas on jo 
kärsinyt kalliokiipeilystä. 

Poronhoito on merkittävin maaston kulumista aiheut
tavista tekijöistä. Se on sallittua kaikilla poronhoito
alueen luonnonsuojelualueilla Mallan luonnonpuis
toa lukuunottamatta. Porojen aiheuttaman kulutuksen 
lajistollisia vaikutuksia ei ole voitu tutkia, koska 
ehdotuksista huolimatta suojelualueille ei ole saatu 
edes aidattuja vertailualueita. 

Porojen määrä on ollut jatkuvasti huomattavasti suu
rempi kuin poronhoitolaki ja laidunten kestokyky sal
livat. Tästä syystä laitumet ovat suuressa osassa Lappia 

pahoin kuluneet. Erityisesti tuntureiden herkät varpu
kankaat ovat kärsineet. Ylilaiduntamisen on arvioitu 
aiheuttaneen myös metsävaurioita. Uhanalaisten la
jien kannalta arvokkaista paikoista Saanan luonnon
suojelualueeksi perustettu lounaisrinne on pahiten 
kulunut. 

Häirintä 
Liikenteen aiheuttamaa häiriötä eläimille on Suomes
sa tutkittu vähän. Ulkomaisissa tutkimuksissa on 
todettu, että eri lintulajien pesimäaikainen häiriinty
minen vaihtelee huomattavasti. Jotkut lajit saattavat 
jopa hakeutua teiden läheisyyteen, kun taas joillakin 
lajeilla pesinnän on todettu vaikeutuneen vielä sato
jen metrien päässä tiestä. Uhanalaisten lajien käyttäy
tymisestä olisi saatava lisää tietoa, jotta liikenteen 
aiheuttamia haittoja voitaisiin ennakoida. 

Moottorikeikkojen käyttö aiheuttaa ongelmia uhan
alaisille lajeille erityisesti Pohjois-Suomessa. Eniten 
kärsii maakotka, jonka pesinnäistä jopa 20 % voi 
huonoina vuosina tuhoutua liiallisen häirinnän vuok
si. Osa siitä on tahallista, mutta huomattavan osan 
kuitenkin aiheuttanee esimerkiksi keväiseen kalasta-
miseen moottorikelkkailu. 

Moottorikeikkojen keväisestä käytöstä on tullut myös 
saimaannorpan merkittävä uhkatekijä. Viime vuosina 
on todettu lukuisia vakavia häiriöitä. Koloveden 
kansallispuistossa, jossa vesialueet eivät kuulu puis
toon, todettiin keväällä 1990 ensi kertaa runsaasti 
kelkan jälkiä jäällä. Kevät 1991 oli myös ensimmäi
nen, jolloin yksikään alueen hylkeen poikasista ei 
jäänyt henkiin. Tavallisesti Kolovedellä on ollut kaksi 
tai kolme poikasta. Pohjois-Saimaalla rantakinosta 
pitkin ajanut kelkkailija putosi käytössä olleeseen 
norpan pesään. Linnansaaren kansallispuistossa mai
hinnousukiellossa olevien norpan pesimäluotojen 
on ajettu keikoilla. 

Laajentuneen metsäautotieverkon myötä häirintä 
merikotkan pesimäalueella Merenkurkussa on lisään
tynyt. Tutkimusten mukaan 1986 21 pesintää yrittä
neestä parista vain viiden pesintä onnistui. Kaikki 
onnistuneet parit olivat rakentaneet pesimäalueellaan 
vaihtopesän uuteen paikkaan. Epäonnistuneista 16 
parista vain kaksi oli vaihtanut pesimäaluetta. Epäon
nistuneen pesinnän tärkeimpänä syynä oli lisääntynyt 
häirintä vanhalla pesäpaikalla. 

Veneilyn kasvun seurauksena myös saariston virkis
tyskäytön haitat ovat entisestään lisääntyneet. Erityi
sesti Uudenmaan saaristossa linnut kärsivät yhä enem
män mm. pienillekin luodoille tapahtuvista maihin
nousuista. Selkälakin ja monien uhanalaisten kahlaa
jien poikaset jäävät häiriöiden vuoksi entistä helpom
min suurten lokkien ruuaksi. 

Eläinten ja kasvien kuvaamisen suosio on edelleen 
kasvanut. Halutuimpia kuvauskohteita ovat yleensä 
harvinaisimmat lajit. Uhanalaisia lajeja kuvattaessa 
voi kuitenkin ilmetä vakavia haittoja. Lintuja kuva
taan paljon pesiltä. Taitamaton käyttäytyminen tai 
pitkäaikainen oleskelu pesän lähellä voi johtaa pesin
nän epäonnistumiseen. Kasveja kuvattaessa vahinko
ja voi syntyä kasviyksilöiden tai kasvupaikan 
ristön tallautumisesta. 
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Ammattikuvaajat osaavat yleensä välttää häiriöiden 
syntymistä; haittoja aiheuttavat lähinnä innokkaat 
harrastelijat. Jokin harvinainen eläin- tai kasviyksilö 
tai esiintyrnä voi saada julkisuutta, joka houkuttelee 
paikalle uteliaita luonnonharrastajia. Nämä voivat 
kohdetta kuvatessaan tai muuten tarkkaillessaan tah
tomattaan häiritä tai vahingoittaa sitä. Ongelmia on 
esiintynyt ennen muuta suurten petolintujen pesillä ja 
kärnrneköiden kasvupaikoilla. 

3.6 Uudet uhkatekijät 
Edellä on käsitelty niitä eliölajeihirnme kohdistuvia 
uhkatekijöitä, jotka olivat jo esillä uhanalaisten eläin
ten ja kasvien suojelutoimikunnan mietinnössä. Seu
raavassa tarkastellaan eräitä luontoarnrne mahdolli
sesti tulevaisuudessa uhkaavia uusia haittatekijöitä ja 
niiden vaikutuksia erilaisten esitettyjen mallien poh
jalta. Uhanalaisten lajien luetteloa valmisteltaessa näitä 
uhkatekijöitä ei vielä ole voitu ottaa huomioon, koska 
niiden vaikutuksia yksittäisiin lajeihin on toistaiseksi 
hyvin vaikeata arvioida. 

3.6.1 Ilmaston muutokset 
Lähinnä fossiilisten polttoaineiden käytöstä johtuvan 
ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun on arvi
oitu lähitulevaisuudessa muuttavan huomattavasti 
maapallon ilmastoa. Tätä kutsutaan kasvihuoneilmi
öksi. Siihen vaikuttavat monet muutkin ilmakehään 
joutuvat kemialliset yhdisteet. Kaikki ennusteet kas
vihuoneilmiön kehityksestä ja vaikutuksista perustu
vat tietokonepohjaisiin malleihin. Näiden luotetta
vuutta ei ole voitu testata, koska ilmiöstä kokonaisuu
tena ei vielä tiedetä riittävästi. Ilmaston muutosten 
vaikutuksesta esimerkiksi napajäätiköiden sulamiseen 
ja samalla valtamerien pinnan korkeuteen on myös 
esitetty hyvin erilaisia arvioita. Vedenpinnan korkeu
den vaihtelu vaikuttaisi koko Itämeren altaan alueel
la, jossa se muuttaisi kokonaan mm. maankohoami
sen luoman ympäristön. 

Yleisimmin hyväksyttyjen teorioiden mukaan hiili
dioksidin määrän kaksinkertaistuessa maapallon kes
kilämpötilan on arvioitu nousevan 2-5°C lähimmän 
100 vuoden, ehkä jo 50 vuoden aikana. Lämpötilan 
kohoaminen ei kuitenkaan olisi tasaista, vaan se olisi 
pienintä päiväntasaajan seudulla ja saattaisi napaseu
duilla olla jopa 1 ooc. Lärnpenernisessä tulee olemaan 
myös paikallista vaihtelua, joka voi peittää ainakin 
ilmastonmuutoksen ensimmäiset oireet. Esimerkiksi 
Golf-virran vaikutuksen on arveltu heikkenevän 
Pohjoismaissa ja samalla vähentävän lämpötilan 
kohoamista. 

Kasvihuoneilmiö vaikuttaa myös vuotuiseen sade
määrään ja sateen vuodenaikaiseen jakauturnaan. Tällä 
voi olla yhtä suuri vaikutus luontoon kuin lämpötilan 
kohoamisella. 

Suomessa lämpötilan on arveltu nousevan muuta
massa kymmenessä vuodessa nykyisen Keski-Euroo
pan tasolle. Kesät muuttuisivat nykyistä kuivernrniksi 
ja sateet tulisivat pääasiassa talvikaudella. Sateet oli
sivat talvellakin enimmäkseen vesisateita ainakin 
Etelä-Suomessa, ja pysyvän lumipeitteen raja siirtyisi 
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jatkuvasti pohjoiseen päin. Tällaiset muutokset aset
taisivat eliölajirnrne aivan uuteen tilanteeseen. Lajis
tossa olisi odotettavissa suuria muutoksia. Eteläiset 
lajit vaitaisivat alaa ja pohjoiset joutuisivat väisty
mään. Jäättörnät talvet olisivat tuohoisia etenkin hyl
keille. Metsät muuttuisivat Etelä-Suomessa lehtipuu
valtaisernrniksi. Samalla lehtipuilla elävät lajit, esirn. 
sienet ja hyvin monet hyönteiset runsastuisivat ja 
maahamme voisi levitä myös uusia lajeja. Monet 
Suomessa länsirajoillaan elävät taigalajit taantuisivat 
tai häviäisivät kokonaan. Myös useiden pohjoisten, 
esirn. tuntureilla elävien, lajien häviäminen eteläisirn
rniltä esiintyrnispaikoilta on todennäköistä. Tosin 
muutokset olisivat ainakin valtaosaltaan selvästi hi
taampia kuin itse ilmaston muutos. Ensi vaiheessa 
seurauksena lieneekin lajiston köyhtyminen. 

Suomen ja koko Luoteis-Euroopan sijainti on lajien 
leviämisen kannalta epäedullinen. Itämeri estää ete
läisen aineksen nopean siirtymisen tänne. Ainoastaan 
helposti paikasta toiseen siirtyvät lajit, kuten linnut 
voisivat asettua tänne nopeasti. Leviäruisesteiden 
vuoksi on erityisen tärkeää suojella nykyistä eteläistä 
lajistoamrne. 

Metsäpalojen riskin on arveltu kasvavan huomatta
vasti nykyisestä boreaalisella vyöhykkeellä. Tällä olisi 
monenlaisia, myös suotuisia vaikutuksia lajistoon. 
Metsäpalotilanteen kehityksestä Suomessa ei ole eril
lisiä ennusteita. 

Varmaa tietoa ilmastonmuutoksen laadusta ja voi
makkuudesta tai sen vaikutuksista eliölajistoonkaan 
ei siis ole. Muutokset eivät varmastikaan ole niin 
suoraviivaisia kuin edellä on esitetty. Esimerkiksi 
talvehtirnisen onnistuminen voi olla monen eliölajin 
levinneisyyden muuttumisen kannalta ratkaiseva te
kijä. Vaikka talvet tulisivatkin olemaan keskimäärin 
leutoja, olisi ajoittain myös kovia pakkastalvia. Suo
jaava lumipeite jäisi keskimäärin ohuernrnaksi kuin 
nykyisin tai puuttuisi kokonaan ja talvehtirnisolot 
voisivat ajoittain muodostua hyvin epäedullisiksi. 
Luonnonilmiöiden rytmiikka muuttuisi nykyisestä, 
vaikka siihen voimakkaasti vaikuttava valoilmasto ei 
rnuuttuisikaan. 

Nykyisen tiedon pohjalta onkin lähes mahdotonta 
arvioida, millaisia haasteita ilmastonmuutokset aiheut
tavat luonnonsuojelulle tai miten ne vaikuttavat yksit
täisiin uhanalaisiin lajeihin. Muutokset eivät kuiten
kaan poista perinteisen luonnonsuojelun ja käytännön 
suojelutoimien merkitystä. Suojeltavat lajit ja elin ym
päristöt, samoin kuin käytetyt suojelu- ja hoitomene
telmät voivat tosin aikojen kuluessa huomattavastikin 
muuttua. Uhanalaisten, jo nykyään pääasiassa suoje
lualueilla elävien eliöiden siirtyminen uusille, ilrnas
toltaan niiden vaatimuksia vastaaville alueille aiheut
taisi tarvetta uusien suojelualueiden perustamiseen. 

3.5.2 Euroopan poliittis-taloudellinen kehitys 

Sekä Suomen lähialueilla että koko Euroopassa on 
tapahtumassa poliittisia ja taloudellisia muutoksia, 
joiden laajuutta ja vaikutuksia on mahdotonta ennus
taa. Alueellinen itsehallinto Neuvostoliitossa on li
sääntymässä, ja Baltian maat ovat pyrkimässä täyteen 
itsenäisyyteen. Koko Neuvostoliiton talousjärjestel-



mää ollaan uudistamassa. Näiden muutosten vaiku
tukset voivat ulottua Suomeenkin. Neuvosto-Karja
lan metsät ovat kauan olleet monien eläinlajien turva
paikkana, josta on riittänyt täydennystä Suomen 
kantoihin. Suomen susi-, karhu-, ahma- ja metsäpeu
rakannat ovat olleet lähes kokonaan tämän täyden
nyksen varassa. Metsäpeura tulee ehkä jo omillaan 
toimeen, mahdollisesti karhukin. Sudella ja ahmalla 
sen sijaan ei ole riittävän suurta Suomessa lisäänty
vää kantaa. Muiden eläinlajien mahdollinen riippu
vuus itäisestä täydennyksestä tunnetaan huonommin. 
Neuvosto-Karjalan metsien, varsinkin aiemmin ko
konaan hakkaamatta jätetyn leveän rajavyöhykkeen 
tehokkaampi taloudellinen hyödyntäminen lopettaisi 
suurpetojen ja muidenkin eläinten siirtymisen sieltä 
Suomeen. 

Suomen kanssa samaan luonnonmaantieteelliseen 
alueeseen kuuluvalla Kuolan niemimaalla ja Lenin
gradin-Karjalan alueella sekä myös Baltiassa on 
havaittu suuria ympäristövaurioita. Jotkin näistä voi
vat vaikuttaa Suomen luontoon, esim. ilmansaastei
den vaikutus Lapissa on todettu suuremmaksi kuin 
aikaisemmin luultiin. Näiden Neuvostoliiton alueella 
syntyneiden vaurioiden korjaamiseen joutunee Suo
mikin osallistumaan, mikä voi vaikeuttaa esimerkiksi 
kotimaan ympäristön- ja luonnonsuojelun hankkei
den rahoitusta. 

Koko Euroopassa on viime vuosina ollut käynnissä 
hyvin nopea poliittinen ja taloudellinen muutos, Eu
roopan taloudellinen yhdentyminen. Poliittiset valta
suhteet ovat muuttuneet, mm. monet Itä-Euroopan 
maat siirtyvät keskusjohtoisesta taloudesta markki
natalouteen ja solmivat samalla läheisempiä suhteita 
Länsi-Eurooppaan. Suomen asema näissä muutoksis
sa on toistaiseksi vielä epäselvä. Euroopan yhdenty
minen tulee joka tapauksessa vaikuttamaan meilläkin 
moniin asioihin, riippumatta siitä missä vaiheessa 
Suomi liittyy Euroopan Yhteisöön vai liittyykö ollen
kaan. Mitä kiinteämpään yhteyteen mennään, sitä 
suurempia tulevat muutokset olemaan. Suomen lain
säädäntö ei kaikissa tapauksissa ole riittävä estämään 
maamme luonnon kannalta haitallisia muutoksia. 

Luontoon voivat vaikuttaa erityisesti maanomistuso
lojen ja samalla esimerkiksi rakentamistarpeen muu
tokset. Jos maan ostaminen Suomesta tulee Euroopan 
yhdentyessä ulkomaalaisille helpoksi, on mahdollis
ta, että esim. vielä rakentamattomat rannat houkutte-

levat runsaaseen vapaa-ajanrakentamiseen. Samalla 
voi muukin, esim. matkailuun liittyvä rakentaminen 
muuttua nykyistä vaikeammin hallittavaksi. 

Suomessa, kuten myös Ruotsissa ja Norjassa, on 
voimassajokamiehenoikeus; ihmisillä on vapaus liik
kua luonnossa tiettyjä hyvän käyttäytymisen sääntöjä 
noudattaen. Suomalaiset ovat aikojen kuluessa oppi
neet käyttämään tätä oikeutta niin, ettei siitä aiheudu 
luonnolle kohtuutonta haittaa. Parantamisen varaa 
käyttäytymisessä toki on. Sen sijaan kulutukselle 
herkkä luontomme varsinkin tunturialueilla ei kestä, 
jos muualta Euroopan Yhteisön maista suuret ihmis
joukot tulevat nauttimaan vapaasta liikkumisesta. 
Tämä on mahdollista, koska tällaista luontoa ei monissa 
Euroopan maissa enää ole. Luonnossa liikkuminen 
voisi pahimmillaan aiheuttaa huomattavia lajistomuu
toksia. 

Jos metsäteollisuuden ja metsämaan omistus alkaisi
vat siirtyä ulkomaalaisille, luontoa nykyistä enem
män vahingoittavien metsänkäsittelymenetelmien 
yleistyminen ja liikahakkuut voisivat pahimmassa 
tapauksessa muodostua vaaraksi yhä useammille 
metsien eliölajeille. 

Suomalaisten määräysvalta saattaisi pienentyä mo
nissa muissakin ympäristöön haitallisesti vaikuttavis
sa asioissa. Euroopan yhdentymisen vaikutukset luon
toon ja luonnonsuojelun toteuttamiseen eivät kuiten
kaan olisi pelkästään haitallisia. Kansainväliset sopi
mukset voivat helpottaa suojelua. Euroopan Neuvos
ton luonnonsuojelusopimukset ovat toimineet tämän 
kehityksen edelläkävijöinä. Myös haitallisten ainei
den päästönormit on mahdollista saada kaikkialla 
samoiksi, jolloin valvonta helpottuu. Toisaalta yhtei
nen normisto olisi ilmeisesti useissa tapauksissa lie
vempi kuin Suomessa nykyisin noudatettava. Torjun
ta-aineiden tarkastus- ja käyttölupanormisto ainakin 
muuttuisi nykyistä lieveropään suuntaan. Liikkumi
nen maasta toiseen helpottuu, mikä voi vaikeuttaa 
esimerkiksi salakuljetuksen valvontaa. 

Koko maailman epävakaa poliittistaloudellinen kehi
tys vaikuttaa Suomessakin. Etenkin energiapolitiik
kamme 9n yleismaailmallisesta kehityksestä riippu
vainen. Oljyn ja maakaasun saatavuus ja hinta voivat 
vaihdella nopeasti ja aiheuttaa uusia energiapoliittisia 
ratkaisuja, joilla voi olla huomattavia vaikutuksia 
luontoon ja samalla myös uhanalaisiin lajeihin. 

63 



oma lanlsäädiilnte)nsa, 
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maakunnan uhanalaisten 
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erittäin uhanalaisia 
toliiton Punaisessa esiinty-
vät Luokkaan sijoitetut lajit 
ovat vastaavasti tasavallan 
uhanalaisten lajien luettelossa. Luokassa 3 on 
lassa harvinaisia tai taloudellisesti merkittäviä 

Neuvostoliiton osa-alueiden uhanalaisuusarviointeja 
ollaan kuitenkin muuttamassa. Virossa on meneillään 
Suomen arviointia vastaava luettelointi. Karjalassa, 
jossa on suojelutoimikunnan mietinnön 

osa on asetettu tavoitteeksi uusia 
ilmaisemaan todellista 

alueellista uhanalaisuutta. 

Uusimmasta englantilaisesta uhanalaisuustarkastelus-
ta on kaksi osaa; putkilokasvit 1983 ja 
hyönteiset Arviointi ja luokittelu noudattavat 
pääpiirteissään IUCN:n luokittelua; erittäin uhanalai-

vaarantuneet harvinaiset. Suomen taantuneita 
vastaavaa ei ole. Erityis-

n1irt""'"";; arvioinnissa on hävinneiden 
puuttuminen. Lajit, joista ei ole havaintoja 

vuoden 1900 jälkeen, on ryhmitelty erilliseen liittee
seen (Appendix). Perhosilla luokasta tosin käytetään 
rinnakkaisnimeä "otaksuttavasti hävinneet". Lisäksi 
kotor,eri:i.is:illä taksoneilla on oma erillinen luokkansa, 

voisivat kuulua mihin tahansa 

Kansainväliset luettelot 

Valmisteilla oleva Pohjoismaiden uhanalai
suustarkastelun tarkistus ulotetaan nyt ensi kertaa 
eräisiin hyönteisryhmiin ( suurperhoset ja kovakuori
aiset) sekä sammaliin ja jäkäliin. Käytössä ovat vain 
luokat H, E ja V (numeroin Yhteistä arviointia 
on vaikeuttanut kansallisen tarkastelun erilaisuus sekä 
uhanalaisuuden todellinen vaihtelu Pohjolan eri osien 
välillä. Monet Islannissa vielä runsaina esiintyvät lajit 
voivat muualla Pohjolassa olla jo häviämisvaarassa 
(esimerkiksi naali ja tunturihaukka). Eräiden lajien 
kannat puolestaan ovat Suomessa vielä elinvoimai
sia, mutta ne ovat likipitäen hävinneet muista Poh
joismaista (saukko ja 

Uutta pohjoismaisessa tarkastelussa 
otetaan joukko edellämainittuihin "''""r"·hrr•iin 

via, vielä jo1~se·enlcin 
lainen n~·!OIIP\ll'!'lnP•H"!"C 

muualla buroc•passa 

Valmisteilla olevaan Itämeren alueen Punaiseen kir-
on otettu mukaan vain nisäkkäät, mateli-

sammakkoeläimet ja putkilokasvit. liite-
me:ttelm:ssa ovat mukana kaikki jollakin 
Itämeren rannikon osa-alueella on uhanalai-
siksi. Mukana ovat numerotunnuksin varsinaisten 
uhanalaisten 0, lisäksi myös 
harvinaiset ja 3 ja 4). 
Kansallisten arviointien erilaisuus antanut mahdol-
lisuutta arvioida uhanalaisuutta Itäme-
ren alueelle. Ahvenanmaa on 
omana osa-alueenaan erillään muusta Suomesta. Muut 
osa-alueet ovat ja 
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Sovellettaessa suojelutoimikunnan mietinnössä esitet-
uhanalaisuusluokittelua ei ole mones-

riittävässä määrin varsinaisia uhan-
alaisia lajeja (luokat 
lajeja. Esimerkiksi uusia suojelualueita 
keskustelussa eri luokkiin kuuluvia lajeja on saatettu 

su<)JeJlut:rrpeeJtaEm tasavertaisina. Luokkien vä-
on kuitenkin merkittävä 

teellinen ero. Varsinaisten uhanalaisten lajien""''~"'"'
setkin esiintymispaikat tulisi aina suojella, 
silmälläpidettävän on alueen smJJem
arvoon vaikuttava lls:atekiJä. Lukuisten C>HJIHuuupu. .• ...,L

tävien lajien esiintyminen alueella voi ilrrtentää 
mattavaa SU<)jelluarv<>a 

Toimikunta katsoo tarpeelliseksi korostaa edellämai
uhanalaisuusryhmien toisistaan poikkeavaa 

""·'""'" """· Varsinaiset uhanalaiset lajit vaativat kii-
suojelutoimia, silmälläpidettävät ovat 

seurannan kohteita ja suojelutarpeen 

Muutokset arvioinnissa 

Uhanalaisuustarkastelun uus1mmen on tapahtunut 
suojelutoimikunnan mietinnössä esitettyjen 
teiden mukaisesti. Parantuneen tietämyksen ansiosta 
tarkastelu on voitu laajentaa eräisiin uusiin eliöryh
miin, eräät hyönteislahkot (kovakuoriaiset, 
pistiäi.set sekä kaksisiipiset) sekä kääväkkäät on voitu 
arvioida tarkemmin kuin edellisellä kerralla. Arvioin
nin laajuutta on tarkasteltu yksityiskohtaisesti 
sen ryhmän esittelytekstissä (luku 

Alueellinen tarkastelu on ulotettu putkilokasvien ja 
selkärankaisten eläinten ohella sammaliin, sieniin, 
jäkäliin ja perhosiin. Tarkastelua on kauttaaltaan laa
jennettu. Myös alueellinen silmälläpitotarve on arvi
oitu silloin, kun laji on vähintään yhdellä osa-alueella 
luokassa H, E tai V. 

Alueellinen arviointi on tarkoitettu paikallisen 
lualuesuunnittelun luontomme muutosten seuran-
nan välineeksi. valta-
kunnallisiin varsinaisiin uh;amllatsnn HlJvJlUUl!. 

Uhanalaisuusluokkien muutokset 

Suojelutoimikunnan luokkien määritelmät 
on säilytetty ennallaan. Sanontaa "uudistuvat 
laatiot" ei tosin voida kirjaimellisesti noudattaa 
kien putkilokasvien suhteen. Toimikunta on ~~'~'"rr'""''; 
edellä tarkoitettujen luokkien lisäksi kahta uutta 

ovat välttämättömiä uusitun arvioinnin 
Lisäksi esitellään omana luettelonaan kan

sainvälisen suojelumerkityksen omaavat 
säilyttämisen katsotaan olevan Suomen 
Käytössä olleet luokat ovat: 
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Hävinneet (H): 
Lajit, joiden uudistuvat populaatiot ovat hävinneet 
Suomesta ja joita ei etsinnäistä huolimatta ole 
tavattu enää vuoden 1965 jälkeen. 

Erittäin uhanalaiset (E) 
Lajit, joiden uudistuvat populaatiot ovat lähitule
vaisuudessa vaarassa hävitä Suomesta jollei uhka
tekijöitä poisteta. 

Vaarantuneet (V) 
Lajit, joiden uudistuvien populaatioiden säilymi
nen Suomessa on epävarmaa ja joista lähitulevai
suudessa tullee erittäin uhanalaisia jollei uhkateki
jöitä poisteta. 

Silmälläpidettävät (S) 
Lajit, joiden Suomen kannan kehitystä on seurat
tava, mutta joita ei eri syistä ole sisällytetty edel
lisiin luokkiin. 

Silmälläpidettäviin kuuluu kolmenlaisia lajeja: 

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

Harvinaiset (Sh): 
Lajit, jotka biologisten erityispiirteidensä vuoksi 
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 hävi
ämisvaarassa tai meiltä jopa hävinneitä, mutta 
joiden luokkaa ei tietojen puutteellisuuden vuoksi 
voida määritellä tarkemmin. 

Uudet luokat ovat: 

Vaara ohi (0) 
Lajit, jotka on suojelutoimikunnan mietinnössä ar
vioitu uhanalaisiksi, mutta joita tehtyjen suojelu
toimien ansiosta ei enää ole syytä pitää uhanalai
sina. 

Muuttunut arviointi (M): 
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Lajit, jotka on suojelutoimikunnan mietinnössä ar
vioitu uhanalaisiksi, mutta joita ei enää esiinty
mistä koskevan parantuneen tietämyksen tai muut
tuneen taksonomisen käsityksen perusteella ole 
syytä pitää uhanalaisina. 

Kansainvälisesti suojeltavien lajien määritelmä on 
seuraava: 

Lajit, joita ei Suomessa katsota uhan alaisiksi, mutta 
jotka ovat sitä laajalti levinneisyysalueellaan ja 
joiden kannasta huomattava osa elää Suomessa. 
Näiden lajien kannan säilymisessä voidaan Suo
mella katsoa olevan huomattava kansainvälinen 
vastuu. 

Toimikunta pitää tarpeellisena, että häviämisen ar
vioinnin aikaväli pidetään entisen suuruisena (25 
vuotta). Tästä syystä esiintymisen rajakohta on muu
tettu vuoteen 1965. 

Kaikki edellisessä uhanalaisuustarkastelussa mukana 
olleet lajit ovat mukana myös tässä mietinnössä esite
tyssä uudessa uhanalaisten lajien luettelossa. Lajit, 
joita ei enää pidetä uhanalaisina, on sijoitettu luokkiin 
0 tai M. Jos näitä lajeja ei katsota uudelleen uhanalai
siksi luetteloa seuraavan kerran uudistettaessa, ne 
poistetaan luettelosta. 

Luokkaan 0 kuuluvat lajit, joiden uhkatekijät arvioi
daan pysyvästi poistetuiksi. Lähinnä kyseeseen tule
vat lajit, joiden elinympäristöjen säilyttäminen on 
katsottava onnistuneen pysyvästi. Edellisellä kerralla 
omaksutun periaatteen mukaisesti aktiivisten suoje
lutoimien avulla saavutettu menestys ei ole vaikutta
nut uhanalaisuusarviointiin, ellei niillä ole saatu py
syviä tuloksia (esim. metsäpeura). 

Luokkaan M sijoittamisen perusteet vaihtelevat. 
Aiempi käsitys taksonomisesta yksiköstä on voinut 
muuttua (mm. toinen nurmihärkin serpentiinimuun
noksista, kotilaisensara). Lajit ovat saattaneet vastoin 
aiemmin tehtyä ennustetta runsastua tai olla parantu
neen tietämyksen perusteella aiemmin arvioitua laa
jemmalle levinneitä tai runsaampia. Myös uudet tie
dot lajin elintavoista ovat saattaneet vaikuttaa uhan
alaisuusennusteeseen. 

Omana luettelonaan esitettäviin, kansainvälisesti 
suojeltaviin lajeihin kuuluu selkärankaisia eläimiä ja 
putkilokasveja. Näiden lajien kokonaiskannasta huo
mattava osa elää Luoteis-Euroopassa. Levinneisyys 
on saattanut olla aiemmin laajempi (esimerkiksi kur
ki) tai laji on alunperinkin ollut harvinainen pohjois
palearktisen alueen asukas (esimerkiksi uivelo). 



5 Suomen uhanalaiset lajit 

5.1 Suomen uhanalaiset lajit 1990 
Tässä luvussa on lueteltu toimikunnan uhanalaisiksi 
arvioimat lajit. Koska tähän mietintöön ei ole ollut 
mahdollista ottaa mukaan lajeja esitteleviä liiteosia, 
käsittelytapaa on jouduttu muuttamaan vuoden 1985 
luetteloon verrattuna. Eliöryhmät käsitellään nyt ko
konaisuuksina, joista jokaista edeltää johdanto-osa. 
Johdannossa on esitelty mm. ryhmien arviointiin 
osallistuneet asiantuntijat, uhanalaisten lajien arvioin
titapa, uhanalaisuusluokituksessa tapahtuneet muutok
set, yhteenvedot lajien elinympäristöistä ja uhanalai
suuden syistä sekä mahdollinen vertailu esimerkiksi 
Ruotsin vastaavan ryhmän uhanalaisiin lajeihin. 

Eliöryhmät käsitellään systemaattisessa järjestykses
sä seuraavasti: selkärankaiset eläimet, selkärangatto
mat eläimet, putkilokasvit, sammalet, levät, sienet ja 
jäkälät. Lajit on nyt edellisestä kerrasta poiketen lue
teltu ryhmän sisällä uhanalaisuusluokittain tieteelli
sen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tieteel
lisen nimen kanssa samalla rivillä on esitetty lajin 
elinympäristöt ja uhanalaisuuden syyt. Seuraavalla 
rivillä on lajin suomenkielinen ja mahdollinen ruot
sinkielinen nimi. Ympäristötyypit ja uhanalaisuuden 
syyt on esitetty niiden arvioidussa tärkeysjärjestyk
sessä. 

Taulukossa käytetyt uhanalaisuusluokat lyhenteineen 
on selostettu tarkemmin luvussa 4.2. Jos uhanalai
suusluokkaa on muutettu, entinen luokka näkyy tie
teellisen nimen perässä sulkeissa. Uudet uhanalaiset 
lajit on ilmaistu vastaavassa kohdassa olevalla tähdel
lä. Uhanalaisten lajien luettelosta poistetut lajit ovat 
omana ryhmänään silmälläpidettävien lajien jäljessä 
ryhmiteltyinä luokkiin M (muuttunut arviointi) tai 0 
(vaara ohi). Kansainvälisen vertailun mahdollistami
seksi nyt mukaan otetut kulttuurin seuralaislajit on 
merkitty uhanalaisuusluokan jäljessä olevalla tähdel
lä. Näitä ei ole laskettu mukaan uhanalaisten lajien 
kokonaismääriin. 

Vertailun helpottamiseksi toimikunta on pyrkinyt 
säilyttämään elinympäristöjen ja uhanalaisuuden syi
den luokittelun mahdollisimman samanlaisena kuin 
edellisessä uhanalaisuustarkastelussa. Elinympäristö
jen jaotteluun on kuitenkin tehty joukko pienehköjä 
tarkennuksia ja uhanalaisuuden syiden eräiden osien 
selostusta on selvennetty. Näiden ei kuitenkaan otak
suta vaikeuttavan luetteloiden vertailua. Seuraavassa 
on esitetty käytetyt lyhenteet ja niiden merkitys (eräät 
lyhenteet poikkeavat edellisellä kerralla esitetyistä, 
vaikka niiden sisältö ei olekaan muuttunut). 

Elinympäristöt 

Lyhenteet M, S, V, R, K ja I tarkoittavat tarkemmin 
määrittelemättömiä metsiä, soita, vesiä, rantoja, kal
lioita ja kulttuurialueita. 

M = 
Mk= 

Mki= 
Ml = 

Mli= 
Mh= 
Mp= 
s = 
Sl 
Sn 
Sr 
Sk 

V = 
Vi 
Vk 
Vr 
Vj 
Vp 
VI 

R = 
Ri 
Rih = 
Rin = 
Rj = 
Rjh = 
Rjn = 
Rjt 

K = 
Kk 

Ks 

T = 

I = 
Ik 
Ih 
In 
Iv 
Ip 
Ij 
Ir 

metsät 
kangasmetsät (tarkemmin iälleen määrittele
mättömät) 
- vanhat kangasmetsät 
lehtometsät (tarkemmin iälleen määrittelemät
tömät, voivat olla myös kuusivaltaisia) 
- vanhat lehtometsät 
harjumetsät 
metsäpaloalueet 

suot 
letot 
nevat 
rämeet 
korvet 

vedet 
Itämeri 
karut järvet ja lammet 
rehevät järvet ja lammet 
joet 
purot 
lähteiköt 

rannat 
Itämeren rannat 
- hietikkorannat 

niitty- ja luhtarannat 
järven- ja joenrannat 

hietikkorannat 
- niitty- ja luhtarannat 

tulvarannat 

kalliot (myös siirtolohkareet) 
kalkkikalliot ja -louhokset, myös paljas kalk
kimaa 
serpentiinikalliot 

tunturipaljakat (puurajan yläpuoliset alueet, 
ei kuitenkaan kalkkikalliot ja paljas kalkki
maa) 

ihmisen luomat ympäristöt 
kosteat niityt, ojanpientareet, kaivannot ja ojat 
hakamaat ja lehdesniityt 
ahot, kedot ja kuivat niityt 
viljelymaat 
puistot, pihamaat ja puutarhat 
ruderaattialueet, tienvieret ja ratapenkereet 
rakennukset 

Uhanalaisuuden syyt 

P pyynti; metsästys, kalastus ja laiton tappami
nen, myös esimerkiksi muiden eläinten jäämi
nen kalanpyydyksiin 

Ke keräily ja poiminta, myös siirto puutarhaan 
H häirintä ja liikenne 
Ku maa- ja kallioperän kuluminen, mm. kalliokii

peily 
R rakentaminen (ei vesirakentaminen); taajama, 
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M 

Mi 
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metsien uudistamis- ja hoitotoimet tarkem
min erittelemättä, mm. maaperän muokkaus 
metsien puulajisuhteiden muutokset; lehti
puuston vähentäminen ja lehtojen kuusettu
minen 
metsien ikärakenteen muutokset; vanhojen 
metsien, kookkaiden puiden ja kuloalueiden 
väheneminen 

kemialliset haitta\raik:uttlkS(~t; ymp,äristömyr
torjunta-aineet, ilman saasteet, 

sekä vesien likaantuminen ja .. ,.."""'"' 

Mu = muut syyt; etenkin muiden lajien aiheuttamat 
syyt kuten kilpailu ja risteytyminen, ilmasto
muutokset sekä linnuilla myös elinympäris

muutokset talvehtimisalueilla 
syy tuntematon 



5.1.1 Selkärankaiset eläimet 

Selkärankaisten eläinten (Craniata) kuulu-
vat nisäkkäät, linnut, sammakkoeläimet ja 
kalat Ne ovat parhaiten tunnettuja eläinryhmiämme. 
Eri lajien levinneisyys ja runsaus tunnetaan tyydyttä
västi ja niissä tapahtuneet muutokset huomataan 
nopeasti. Poikkeuksena ovat monet sellaiset kalalajit, 
joilla ei ole taloudellista merkitystä. Niiden tarkempi 
levinneisyyskartoitus on vasta alkamassa. Parhaiten 
levinneisyys ja runsaus tunnetaan linnuista, useim
pien muiden selkärankaisten lukumääriä on vaikea 
arvioida. Monet selkärankaiset eläimet ovat jatkuvan 
seurannan kohteena. 

Selkärankaisten uhanalaisuutta tarkasteli seurantatoi
mikunnan selkärankaisten eläinten jaosto, jonka pu
heenjohtajana toimi Pertti Rassi, jäseninä Matti Hel
minen ja Torsten Stjemberg ja sihteerinä Ilpo Man
nerkoski. Nisäkkäiden, lintujen ja kalojen uhanalai
suutta tarkastelivat erilliset työryhmät,joiden kokouk
siin jaoston jäsenten lisäksi osallistuneet asiantuntija
jäsenet mainitaan kunkin eläinryhmän kohdalla. 

Toimikunta arvioi uhanalaiseksi 61 selkärankaislajia 
tai alempaa yksikköä. Tämä on kahdeksan vähemmän 
kuin suojelutoimikunnan mietinnössä (taulukko 12). 

Selkärankaisten eläinten uhanalaisuuden arviointi 
perustuu varsin kattaviin tietoihin. Kaikkien lajien 
kannan tila ja uhanalaisuus voitiin arvioida, joissakin 
tapauksissa myös lajia pienempien yksiköiden. Kalo
jen uhanalaisuustarkastelu koskee vain alkuperäisiä 
luonnonkantoja. Tarkastelun luotettavuutta kuvaa nyt 
tehtyjen muutosten vähyys. Muutosten perustelut esi
tetään kutakin selkärankaisryhmää esittelevässä teks
tissä, jossa kommentoidaan myös kaikkien uhanalais
ten lajien tilanteessa vuoden 1985 jälkeen tapahtunei
ta muutoksia. 

Taulukko 12. Uhanalaisten selkärankaisten eläin
ten lukumäärät. 

Uhanalaisuusluokka 
H E V St Sh Sp Yht. 

Nisäkkäät 
Mammalia 3 5 2 3 3 6 
Linnut Aves 1 7 9 12 4 33 
Sammakkoeläimet 
Amphibia 1 
Matelijat Reptilia 1 1 
Kalat Pisces 6 2 10 

Uhanalaisuuden tarkastelu ulotettiin nyt myös lajei
hin, jotka ovat uhanalaisia vain osassa suomalaista 
levinneisyysaluettaan. Neljä lintulajia ja yksi kalalaji 
siirrettiin valtakunnallisesti uhanalaisten lajien luette
losta alueellisesti uhanalaisten lajien luetteloon. Näi
den lisäksi kuusi lintulajia katsottiin vähintään vaa
rantuneeksi jossakin läänissä. 

Uhanalaisten selkärankaisten elinympäristöistä ja 
uhanalaisuuden syistä on yhteenveto kunkin ryhmän 
kohdalla. Lisäksi tarkastellaan suojelun ja seurannan 
edistymistä ja tavoitteita. Uutta vertailutietoa lähialu
eiden uhanalaisuustarkasteluihin esitetään linnuista. 

Vaikka selkärankaisten eläinten uhanalaisuustarkas
telu voidaan perustaa vankalle tietopohjalle, eivät tiedot 
monissa tapauksissa ole vielä riittäviä tehokkaan 
suojelun tai hoidon tarpeisiin. Vasta laadittavat laji
kohtaiset suojelusuunnitelmat muuttavat tilannetta 
olennaisesti. Useimpien selkärankaisten suojelun to
teuttamista vaikeuttaa näiden lajien liikkuvuus, jois
sakin tapauksissa myös tunnettujen esiintymispaikko
jen suuri määrä. 
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NISÄKKÄÄT 

Työryhmä ja tarkastelun laajuus 
Nisäkkäiden uhanalaisuutta tarkasteltaessa ovat toi
mikunnan selkärankaisten eläinten jaostoa täydentä
vinä asiantuntijoina kokouksissa olleet Eero Helle, 
Asko Kaikusalo ja Lassi Karivalo. Työryhmä ko
koontui neljä kertaa, yksi kokouksista pidettiin Lo
pella Metsäntutkimuslaitoksen Ojajoen koeasemalla. 

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunta 
on tarkastellut maamme nisäkäslajiston hyvin perus
teellisesti. Tätä osoittaa luetteloon nyt tehtyjen muu
tosten vähäisyys. Työryhmän kokouksissa kaikkien 
nisäkäslajien uhanalaisuus arvioitiin kuitenkin uudel
leen. Nyt tarkasteltiin myös sellaisten lajien uhanalai
suutta, jotka eivät ole valtakunnallisesti uhanalaisia. 
Yhtään nisäkäslajia ei kuitenkaan katsottu alueelli
sesti uhanalaiseksi (erittäin uhanalainen tai vaarantu
nut vähintään yhdessä läänissä). Tässä yhteydessä 
keskusteltiin lähinnä lapinmyyrän ja punamyyrän 
eteläisistä kannoista sekä metsäsopulista ja pohjoisis
ta päästäisistä niiden levinneisyysalueen eteläreunal
la. 

Uusi luettelo 
Uhanalaisiksi arvioitiin nyt 16 nisäkäslajia tai alala
jia, eli vähän yli neljännes (25,8 %) maassamme va
kinaisesti esiintyvistä nisäkäslajeista. Tarkastelussa 
saimaannorppa ja itämerennorppa on käsitelty erik
seen, jolloin Suomen nisäkkäiden lajimäärä on 62. 
Nisäkkäät jakautuvat eri uhanalaisuusluokkiin seu
raavasti: 

1990 
1985 

H 

3 
2 

E 

5 
4 

V 

2 
3 

St Sh Sp Yht. M 

3 
6 

3 
1 

16 
17 

Muutokset edelliseen luetteloon 
Poistot. Aiemmin silmälläpidettäväksi puutteellisesti 
tunnetuksi arvioitu korvayökkö poistettiin luettelos
ta. Uusimpien havaintojen, mm. raivotautitutkimus
ten yhteydessä kerätyn laajan materiaalin ja pönttö
kokeilujen perusteella korvayökkö on osoittautunut 
oletettua yleisemmäksi. 

Luokkamuutokset Euroopanmajavan uhanalaisuus
luokka on arvioitu uudelta pohjalta. Laji hävitettiin 
aikoinaan Suomesta ja tilalle istutettiin 1930-luvulla 
norjalaista euroopanmajavaa. On kuitenkin epävar
maa ovatko Norjasta siirretyt eläimet samaa kantaa 
kuin alkuperäinen majavamme. Tästä syystä euroo
panmajava onkin luokiteltu hävinneeksi ja istutetun 
kannan uhanalaisuusluokka (Sh) on merkitty sulkui
hin. Nykyinen euroopanmajavakanta Satakunnassa 
on viime vuosina vähitellen runsastunut, mutta levin
neisyysalue ei ole kasvanut. Hämeessä todettiin 1986 
erillinen euroopanmajavaesiintymä, jonka runsautta 
ja laajuutta ei ole perusteellisesti selvitetty. Vaasan 
läänin majavaesiintymien lajia ei ole varmistettu. 
Lapissa Lemmenjoen kansallispuiston alueella todet-
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tujen majavien alkuperää ei tunneta, mutta kyseessä 
voivat olla Norjasta levinneet euroopanmajavat. 

Ripsisiipasta ei 1986 tehdyn lepakoiden raivotautitut
kimuksen yhteydessä tehty yhtään havaintoa. Viime 
vuosina lepakoiden esiintymistä on alettu tutkia ään
telyä rekisteröivän ilmaisimen avulla. Tällä menetel
mällä ripsisiipasta on tehty vain yksi havainto Hollo
lan Laitialassa, siis melko läheltä aikaisemmin tun
nettua Lahden löytöpaikkaa. Sitä ei ole tavattu Val
keakosken seudun lepakkopyynneissä ja -havainnoin
nissa, eikä muitakaan uusia havaintoja ole tehty. Koska 
muista lepakoista on saatu aikaisempaa enemmän 
esiintymistietoja, voidaan ripsisiippaa pitää vielä 
aikaisemmin oletettuakin harvinaisempana. Ripsisiip
pa luokiteltiinkin nyt erittäin uhanalaiseksi. 

Suojelutoimikunnan työn aikoihin susi asutti uudel
leen suurimman osan maastamme ja kanta näytti 
runsastuvan. Runsastuminen kuitenkin pysähtyi, ja 
susikanta taantui jälleen laajoilla alueilla. Yleisesti 
hyväksyttyä syytä taantumiselle ei ole tiedossa. Suo
meen levinnyttä raivotautia ei todettu yhdestäkään 
sudesta, mutta taudin pelko johti metsästyspaineen 
kasvamiseen. Suden metsästysaluetta laajennettiin 
Uudellemaalle. Jo vuonna 1985 myönnettiin luvat 14 
suden kaatamiseen Uudellamaalla. Yhtään sutta ei 
kuitenkaan ammuttu. Vuosina 1986-1987 ja vuoden 
1991 alusta sutta sai metsästää Kymen, Pohjois-Kar
jalan, Oulun ja Lapin lääneissä, 1988-1990 lisäksi 
Uudenmaan läänissä. Metsästysaika oli 1986-1987 
syyskuun alusta maaliskuun loppuun ja 1988 marras
kuun alusta maaliskuun loppuun. Vuoden 1989 alusta 
lähtien metsästysaika on Pohjois-Karjalan ja Oulun 
lääneissä marraskuun alusta helmikuun loppuun ja 
muissa lääneissä, joissa metsästys sallitaan, marras
kuun alusta maaliskuun loppuun. Vuosittain kaadet
tujen susien määrä on vähentynyt viime vuosina. Se 
oli 1980-luvun puolivälissä noin 50, mutta 1989 seit
semän ja 1990 kuusi. 

Suden runsautta on vaikea arvioida luotettavasti ja 
seurantamenetelmiä ja kannanarvioita on arvosteltu. 
Susia on eniten Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, jois
sa on esiintynyt myös lajille tyypillisiä laumoja. Po
ronhoitoalueen sudet ovat lähes poikkeuksetta yksit
täisiä vierailijoita. Suomen susikanta on edelleen lähes 
täysin riippuvainen itärajan yli tulevista yksilöistä ja 
suden runsauden vaihteluista maamme itäpuolella. Susi 
luokiteltiinkin nyt vaarantuneeksi, kun se aikaisem
min on ollut silmälläpidettävä. 

Metsäpeuran kanta itärajan tuntumassa on vakiintu
nut ja peurat oleskelevat aikaisempaa enemmän myös 
kesällä Suomen puolella ja vasovat täällä. Toisaalta 
Kuhmon kohdalla Neuvostoliiton puolella oleva raja
aita rajoittaa peurojen liikkumista. Ystävyyden puis
ton perustaminen Kuhmon ja Suomussalmen peura
alueille sekä Ruunaan alueen suojelu Pohjois-Karja
lassa ovat parantaneet metsäpeuran tulevaisuuden 
näkymiä. Suomenselälle Salamanjärven ympäristöön 
istutettu uusi kanta on myös jat~)-lvasti voimistunut. 
Metsäpeuroja on siirretty myös Ahtäriin. Metsäpeu
raa ei enää luokiteltu vaarantuneeksi, vaan se siirret
tiin silmälläpidettävien luokkaan. Kaikkia uhkateki
jöitä ei ole voitu poistaa, sillä metsätalous rajoittaa 
edelleen peurojen elinmahdollisuuksia suojelualuei-



den ulkopuolella ja risteytymismahdollisuutta poro
jen kanssa ei ole estetty. Ehdotetun aidan rakentamis
ta poronhoitoalueen rajalle on syytä kiirehtiä. 

Silmälläpidettävien karhun ja ilveksen uhanalaisuus
luokka on muutettu taantuneesta (St) harvinaiseksi 
(Sh), joka vastaa paremmin niiden nykyistä tilannetta. 
Kumpikin laji on viime vuosina hieman runsastunut, 
mutta kantojen suuruus riippuu kokonaan säätelyn 
voimakkuudesta. 

Nykyisen karhukannan on arvioitu olevan noin 500 
yksilöä. Joissakin arvioissa on päädytty hieman suu
rempaan lukumäärään. Karhun metsästysalue ja -ajat 
ovat tarkastelujaksolla pysyneet ennallaan. Kaatomää
rät ovat vuosittain vaihdelleet 41 ja 66 välillä, vuonna 
1990 kaadettiin 50 karhua. Kaikkiaan 1986-1990 
kaadettiin 247 karhua. 

Ilves on maassamme jonkin verran runsaampi kuin 
karhu. Lapissa ilves on kuitenkin harvinainen ja maan 
itäosissa kanta on viime vuosina pienentynyt. Ilvek
sen joitakin vuosia sitten uudelleen aloitettua metsäs
tystä säätelee maa- ja metsätalousministeriö, joka 
määrittelee vuosittain myönnettävien lupien enimmäis
määrän. Riistanhoitopiirit myöntävät varsinaiset kaa
toluvat Ilveksiä tapettiin 1986-1990 yhteensä 398, 
eniten (95) vuonna 1989. Vuoden 1990 kaatomäärä 
oli 59. Vuosittain löydetään lisäksi joitakin kuolleita 
ilveksiä. 

Muita kommentteja. Hävinneiksi luokitelluista 
mustarotasta ja vesikosta ei ole saatu uusia tietoja. 
Mustarottaa ei ole varsinaisesti etsitty, mutta edes 
esimerkiksi satamien varastoista ei ole varmoja uusia 
satunnaishayaintoja. Vesikkoa on etsitty aktiivisem
min, mm. Ahtärin eläinpuiston toimesta, mutta tur
haan. Vesikon kanta Suomen lähialueilla on myös 
jatkuvasti pienentynyt. Baltiassa on jäljellä joitakin 
yksilöitä, mutta Karjalasta ei ole tehty havaintoja 
pitkään aikaan. 

Naalin esiintymistä on seurattu vuosittain sekä maa
laskennoin että lentokoneesta. Kanta on edelleen hyvin 
pieni eikä runsaudessa ole tapahtunut oleellisia muu
toksia. Pesinnän onnistuminen vaihtelee vuosittain mm. 
ravintotilanteen mukaan. Ainakin 1987 naalin pesintä 
onnistui hyvin. 

Tammihiiri löytyi 1989 uudelta alueelta Etelä-Poh
janmaalta ja varmistamattomia havaintoja on muual
takin Etelä-Suomesta. Pohjois-Karjalasta tällaisia tie
toja on useita, joten tammihiiren voidaan katsoa esiin
tyvän myös siellä, vaikka yhtään yksilöä ei olekaan 
pyydystetty. Ilmeisesti tammihiiriä elää siellä täällä 
Etelä-Suomessa, mutta esiintymät ovat hyvin pieniä 
ja helposti tuhoutuvia. 

Ahma on edelleen vähälukuisin ja uhanalaisin suurpe
tomme. Kannan koossa ei tarkastelujaksolla ole ta
pahtunut suuria muutoksia. Vakinaista kantaa on vaikea 
arvioida, koska osa ahmoista on yhteisiä naapurimai
den kanssa. Norjan rajan tuntumasta on tehty aikai
sempaa enemmän havaintoja. Tämä liittyy Köli-vuo
ristossa elävän ahmakannan lievään kasvamiseen. 
Ahma on kokonaan rauhoitettu, mutta poikkeusluvin 
sitä on kaadettu, vuosina 1986-1988 yhteensä 19 
yksilöä. Vuosilta 1989 ja 1990 ei kaatoja ole tiedossa, 

mutta kuolleita yksilöitä on löydetty kumpanakin 
vuotena. 

Saimaannorppa on jatkuvasti tiiviin seurannan ja tut
kimuksen kohteena. Työtä koordinoi Suomen WWF:n 
työryhmä. Kannan suuruutta ja pesinnän onnistumis
ta seurataan vuosittain. Suojelun kannalta tarpeellista 
perustietoa on jatkuvasti saatu lisää. Saimaannorpan 
lisääntymistulos on viime vuosina jonkin verran pa
rantunut ja kokonaiskanta on kasvanut 160-180 yksi
löön. 

Itämeren hylkeiden seuranta ja suojelu saivat vauhtia 
1986, jolloin WWF:n Suomen ja Ruotsin rahastot 
aloittivat yhteishankkeen, jonka puitteissa Suomeen 
perustettiin Itämeren hylkeiden suojelutyöryhmä. 
Hyljekannat alkoivat kasvaa lievästi 1980-luvun lop
pupuolella. Hmmaahylkeen yksilömääräksi koko Itä
merellä arvioitiin 1990 2 800-3 200 yksilöä (1984 
2 000). Norppakannan kehitys on ollut samansuuntai
nen, varsinkin Perämerellä. Koko Itämeren norppa
kannaksi on 1990 arvioitu 5 000-6 000 yksilöä. 

Ympäristömyrkkyjä kerääntyy hylkeisiin edelleen, 
eivätkä DDT- ja PCB-pitoisuudet ole laskeneet enää 
1980-luvun jälkipuoliskolla. Pitoisuudet voivat olla 
haitallisen korkeita nuorissakin hylkeissä, varsinkin 
harmaahylkeen poikaset saavat runsaasti myrkkyjä jo 
emon maidosta. Harmaahylkeen lisääntymishäiriöi
den mahdollisista muutoksista viime vuosina ei ole 
riittävästi tietoa, mutta itämerennorpan lisääntymistä 
pahiten häirinnyt kohdunkuroumasairaus on viime 
vuosina vähentynyt. Sitä tavataan kuitenkin edelleen 
myös nuorimmissa ikäluokissa. 

Pohjanmerellä kirjohylkeitä ja harmaahylkeitä 1980-
luvun lopulla tappanut virustauti ei levinnyt Itämerel
le, mutta uuden epidemian mahdollisuus on olemas
sa. Poikkeuksellisen lauhat ja vähäjäiset talvet ovat 
ainakin vuosina 1989 ja 1990 vaikeuttaneet hylkeen
poikasten selviytymistä kuuttivaiheen yli. Kalanpyy
dykset ovat uhkatekijä, jonka merkitys kuolinsyynä 
on selvästi kasvanut 1980-luvulla. Kalanpyydyksiin 
menehtyi 1986-1990 Suomen aluevesillä kaikkiaan 
128 harmaahyljettäja 55 norppaa. Näistä 81 %oli alle 
yksi vuotiaita. 

Itämerennorppaa sai metsästää vuoteen 1987 saakka. 
Vuonna 1988 metsästys oli sallittua vain erikoisluval
la, ja 1989 metsästys lopetettiin kokonaan. Harmaa
hylje on kokonaan rauhoitettu. 

Saukkokanta on vähitellen voimistunut viime vuosi
na, etenkin Keski- ja Itä-Suomessa, mahdollisesti myös 
maan pohjoisosissa. Etelä- ja Länsi-Suomessa tilanne 
on ollut huonompi, mutta esim. Hämeessä ja Uudel
lamaalla saukko on paikoin runsastunut. Rannikolta 
ja saaristosta saukko puuttuu edelleen tai se on hyvin 
harv al ukuinen. 

Liito-oravan biologiaa ja esiintymistä on viime aikoi
na tutkittu varsin paljon. Levinneisyyttä on kartoitet
tu lintuatlaksen yhteydessä. Lisäksi on tehty paikal
lisia inventointeja mm. pääkaupunkiseudulla. Liito
orava on osoittautunut monin paikoin arvioitua ylei
semmäksi. Metsätalous kaventaa kuitenkin jatkuvasti 
sen elinehtoja. Liito-oravan vaatima pesimäympäris
tö poikkeaa selvästi keskimääräisestä eteläsuomalai-
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Tunturit 

Rakennukset 

Yhteensä 

olla melko 
sekametsiä suosiva suuntaus 

vähän parantaa tilannetta. Liito-oravan . . ~eu
ranta on kuitenkin ja sitä varten ohs1 kehitet
tävä toimiva järjes·teirnä. 

Uhanalaisuuden 

ehdotetaan uudessa mt~tsiistyslakJtehd.otul<:se.ssa 
toksia, vähentäisivät nyt 
Kaikissa uhkana ei ole 

Tammihiiri 

Taulukko 14. Uhanalaisten ni~;äk:äsllajiien lukumää
rät uhlkateki.iöH:tä.in. 

tutukset 

ovat kemialliset 
haittavaikutukset. Ne uhkaavat Itämeren hyl-

saukkoa. Muut uhkatekijät kohdistuvat ensisi
yk:sittätsnn .... 1 ...,u,,~ ... Metsätalouden toimenpi

liito-oravan uhkana, mutta vaikuttavat myös 
vesirakentaminen uhkaavat 

kum~nkJm kolmea lajia, vaikka ne eivät olekaan yhdel
ensisijaisena uhkatekijänä. 

Tammihiiri rauhoitettiin 1989 annetulla asetuksella. 
~"""""'"" .. , suden ahman metsästystä säädellään erilli

mctarclaiJKaiSHJta asetuksilla. Metsästysalueiden ja 
-auwH~n muutoksia on käsitelty edellä kunkin lajin 

rajoittamisen ohella myös 
-----~·•-•,·--··~n käyttämiä luotoja on alettu rau

tämä koskee harmaahyljeluotoja, 
rauhoittaminen on vireillä kuudella tärkeim

mällä alueilla. Saimaannorppaluotoja on suojeltu mm. 
ostamalla niitä keräysvaroin luonnonsuojelujärjestöil
le ja maksamalla korvauksia kalastusrajoituks.i.sta: s~~
maanhyljetyöryhmä on myös saa~assa valm~IksilaJ~
kohtaisen suojelusuunnitelman yleisen osan, JOSsa esi
tellään kaikki hylkeen suojelemiseksi tarpeelliset rau
hoitusalueet. 



Uhanalaiset nisäkkäät 

Castorfib~1~f}ririaeu~ (Sh) 
eurooPaJ1J1:1ajava, elJl'<:)peisk bäver 
Mustela lutreola (Linnaeus) 

flodiller 

Alopex lagopus (Linnaeus) 
naali, fjällräv 
EJipmy$. quercinus. (~irul~yus) 
t(!ffimihiiri, trädgä,rdssovare 
Gulo gulo (Linnaeus) 
ahma, järv 
Myotis nattereri (l(Jlhp.JV) 
ripsisiippa,. fransfladdermus 
Phoca hispida saimensis (Nordq.) 
saimaannorppa, saimensäl 

Canis lupus Linnatms (St) 
susi~ varg 
Halichoerus grypus (Fabricius) 
harmaahylje (halli), gråsäl 

LTJ,tra lutra {Linnaeus) 
saukko, utter 
Phoca hispida botnica (Schreber) 
itämerennorppa, vikare 
Pteromys volans (Linnaeus) 
liito-orava, flygekorre 

Lynx lynx (Linnaeus) (St) 
ilves, lo 
Rangifer tarandus fennicus (Lönnb.) (V) 
metsäpeura, skogsvildren 
Ursus arctos Linnaeus (St) 
karhu, brunbjöm 

Luettelosta poistettu laji 

Plecotus auritus (Linnaeus) (Sp) 
korvayökkö, långörad fladdermus 

Nisäkkäiden uhanalaisuus lääneittäin 

Uhanalaisuus 

H(Sh) 

I-I 

II 

E 

E 

E 

V 

V 

St 

St 

St 

Sh 

Sh 

Sh 

M 

Elinympäristöt 

T 

Ip 

Vk 

M 

Vi 

Vj,Vp,Vk,Vi 

Vi 

Mki,Mli 

M 

M 

M 

Uhanalaisuuden 
syyt 

P,Mu 

P,H,Vr,Kh 

p 

Kh,P,H 

Kb,P,Vr 

Kh,P 

Mp,Ml 

p 

P,Mi,M 

p 

Sulkeissa oleva uhanalaisuusluokka tarkoittaa hävinneen ja myöhemmin palautetun kannan uhanalaisuusluok
kaa. 

A TP u Ky H M V KS Ku PK 0 L 

H Hävinneet 
Castor fiber (Sh) H H (Sh) H H H H H H H 
euroopanmajava 
Mustela ··zutreola H H H H H H H H H H H 
vesikko 
Rattus rattus H H H H H H H H H H 
mustarotta 

E Erittäin uhanalaiset 
Alopex lagopus E 
naali 
Eliomys quercinus E E E E E E 
tammihiiri 
Gulo gulo H H H H H H H H E E E 
ahma 
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A TP u Ky H M V KS Ku PK 0 L 

My;on~: 11if!tereri 
tipsi$iilffia 
Phoca hispida saimensis 
saimaannorppa 
V Vaarantuneet 
Clinislupas V V V V V V 
susi 
i-tailchoerus grypus V V V V 
harmaahylje 

St ... ·. §ilm~lläpiclettävättaantune{!t 
Lutra .. lutra E E st St St St St St St St 
saukko 
Phoca hispida botnica v V St St St St 
itäiTl~re?nC?IJ?P~ 
lJ~ep.jmys volqns St St St St St St V H 
Iiito~~r:~ya. , 

Sh Silmälläpidettävät harvinaiset 
Lynx lynx H Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh V 
ilves 
·J?.angifettarändusfenl'l~Cilt H H H H H (Sh) (Sh) H V Sh H 
11l~t~~~1lf~. 

V Sh Sh Sh Ursus arctös V Sh Sh Sh Sh Sh Sh 
karhu 
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LINNUT 

Työryhmä ja yhteydenpito muihin asiantuntijoi
hin 

Lintujen uhanalaisuuden arvioinnissa ovat olleet 
mukana toimikunnan selkärankaisten eläinten jaoston 
lisäksi asiantuntijoina Martti Hario, Pertti Koskimies, 
Esa Lammi, Pertti Saurola ja Risto A. Väisänen. 
Työryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. 

Alueellisen uhanalaisuustarkastelun pohjaksi lähetet
tiin paikallisille lintuyhdistyksille Lintutieteellisten Yh
distysten Liiton välityksellä kysely, johon saatiin 
vastaukset viideltä yhdistykse1tä. Lisäksi tietoja täy
dennettiin henkilökohtaisella yhteydenpidolla tutki
joihin ja harrastajiin. 

Tarkastelun laajuus ja työsli:entelytapa 

Suomen linnusta tunnetaan erittäin hyvin. Harrasta
jien määrä (useita tuhansia aktiiviharrastajia) ja jakau
tuminen yli koko maan takaavat alueellisestikin katta
van tietämyksen. Uhanalaisten eläinten ja kasvien suo
jelutoimikunta arvioi aikanaan koko lajiston uhanalai
suuden ja lintuluettelon silloisen valmistelun perus
teellisuutta kuvaa nyt tehtyjen muutosten vähyys. 

Koko lintulajista oli tarkastelun kohteena. Kaikkien 
edellisessä mietinnössä uhanalaisiksi katsottujen la
jien asemaa pohdittiin perusteellisesti. Erityisen kes
kustelun kohteena oli joukko edellisessäkin tarkaste
lussa esillä olleita lajeja, joita ei silloin katsottu uhan
alaisiksi, mutta joiden tilanteen arveltiin muuttuneen. 

Uuden arvioinnin pohjana käytettiin vuosittain koot
tuja ja Lintumies-lehdessä julkaistu ja katsauksia uhan
alaisten lintulajien esiintymisestä Suomessa, faunisti
sia raportteja ja muuta uusinta kirjallisuutta sekä en
nen kaikkea toisen valtakunnallisen lintuatlaksen 
( 1986-1988) tuloksia. Vertaamalla atlastuloksia noin 
10 vuotta aikaisemmin tehtyyn ensimmäiseen kartoi
tukseen saatiin käsitys lintujen levinneisyyden viime
aikaisista muutoksista. Lisäksi tehtiin vertailuja Itä
meren alueen "Punaisen kirjan" valmistelua varten 
koottuihin muiden Itämeren maiden uhanalaisten lin
tujen luetteloihin. Alueellisessa tarkastelussa käytet
tiin apuna paikallisyhdistysten asiantuntemusta. 

Uusi luettelo 

Uhanalaisiksi katsottiin nyt 33 lintulajia eli viisi lajia 
vähemmän kuin edellisellä kerralla. Uhanalaisten la
jien osuus kaikista pesimälajeista (235 lajia) väheni 
16 %:sta 14 %:n. Uhanalaisten lintulajien lukumäärää 
ja osuutta kaikista lajeista on tarkasteltu lahkoittain 
taulukossa 15. Kaikki jalohaukkalinnut ja lähes puo
let ( 43 %) tikkalinnuista ovat edelleen uhanalaisia. 
Pienemmistä lahkoista kuikkalintujen (Gaviiformes) 
molemmat suomalaiset lajit ovat uhanalaisia, samoin 
kehrääjälintujen (Caprimulgiformes) ainoa laji. Uhan
alaiset lintulajit jakaantuvat eri uhanalaisuusluokkiin 
seuraavasti: 

1990 
1985 

H E V St Sh Sp Yht. M 

1 
2 

7 
7 

9 12 
7 16 

4 
6 

33 
38 

7 

Luettelon lajeista vain koskikara ja pyrstötiainen ovat 
uusia. Uhanalaisiksi ei enää katsottu seitsemää sellai
siksi aikaisemmin arvioitua lajia. Muutosten peruste
lut esitellään jäljempänä. 

Uhanalaisuusluokittain tarkasteltuna painotus hieman 
muuttui silmälläpidettävien lajien osuuden vähentyes
sä. Hävinneeksi katsottiin nyt ainoastaan viiriäinen. 
Hävinneiden luokan soveltaminen lintuihin todettiin 
tosin hyvin vaikeaksi. Erittäin uhanlaisiksi katsottiin 
seitsemän lajia kuten edelliselläkin kerralla, tosin vain 
neljä lajeista on samoja. 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Poistot. Tyllin ja lapinsirrin siirto alueelliseen luette
loon on luonteeltaan tekninen. Vain näiden lajien me
renrantakannat olivat edellisessäkin tarkastelussa kat
sottu uhanalaisiksi. Uuttukyyhky ja pilkkasiipi jäävät 
myös edelleen mukaan alueellisesti uhanalaisten lintu
jen luetteloon. Uiveloa, varpuspöllöä ja pähkinähak
kia ei katsottu nykyisen tietämyksen perusteella alu
eellisestikaan uhanalaisiksi (vähintään vaarantunut 
jossakin läänissä). 

Uiveloon ei tällä hetkellä kohdistu selvästi osoitettavia 
uhkatekijöitä, lukuun ottamatta laitonta munien keräi
lyä, joka ainakin tietoon tulleiden tapausten valossa on 
toistaiseksi ollut Suomessa vähäistä. Uivelo on osoit
tautunut tuoreimpien havaintojen mukaan ainakin 
Kuusamon seudulla huomattavasti aikaisempia arvioi
ta runsaammaksi. Suomen kokonaiskanta on noin 1 500 
paria. 

Varpuspöllön runsautta on vaikea arvioida lajin hei
kon pesimäaikaisen havaittavuuden vuoksi. Varsinkin 
Hämeessä tehdyt perusteelliset selvitykset ovat osoit
taneet varpuspöllön selvästi aikaisemmin arvioitua 
yleisemmäksi (koko maan tuore arvio 5 000 paria). 
Lisäksi tämä ikimetsälajina pidetty lintu näyttää so
peutuneen pesimään vanhoissa talousmetsissäkin, jos 
vain sopiva pesäkolo on tarjolla. Myös pähkinähakin 
yleisyyttä ja levinneisyyttä on vaikea arvioida. Atlas
laskartoituksen mukaan sen levinneisyysalue Lounais
Suomessa on aikaisemmin arvioitua laajempi ja kanta 
luultua runsaampi (koko maassa noin 1 500 paria). 

Lapinsirri ja tylli katsottiin edelliselläkin kerralla 
uhanalaisiksi vain rannikolla ja saaristossa. Alueelli
sen tarkastelun nyt laajentuessa nämä lajit siirrettiin 
valtakunnallisesta alueelliseen luetteloon. Tämä ku
v~a paremmin niiden asemaa maassamme. Lapin kannat 
eivät ole uhattuja. Kummankin lajin kokonaiskanta 
Suomessa on 10 000-20 000 paria. 

Uuttukyyhkyn katsottiin olevan nykyisin niin runsas 
ydinalueellaan Lounais-Suomessa, että se voidaan 
poistaa valtakunnallisesta luettelosta. Pesimäkannaksi 
on a:vioitu noin 7 000 paria. Levinneisyyden reuna
alueilla uuttukyyhky on edelleen uhanalainen ja sen 
kannan suuruus vaihtelee: esim. Merenkurkun alueel
la todettu runsastuminen näytti kääntyneen vähenemi
seksi 1989. 

Pilkkasiipikanta on edelleen melko vahva merialueil
la, erityisesti Ahvenanmaalla, jossa lajia ei katsota 
uhanalaiseksi. Suomen kokonaiskanta on noin 10 000 
paria. Lisääntymistulos on kuitenkin huono lähes kaik-
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Taulukko 

Muutokset uhanalaisuudessa. Etelänsuosirrin 
tuminen rannikoillamme on Jatkmmt 

hävitessä. Kc•konaJtsk,anta 

76 

knkOI1ai1;;ka.nta on 
Soide~nsuOJiehmtlJellm<m toteuduttua on 

pe:sinlä)'m·päi·IstÖJt!n parantunut oleellisesti. 
mc:tndtolJJse~sn rakennettava V uotoksen allas veisi 



ainakin kolmen haukkaparin asuinalueen. Muuttohauk
ka ei vielä ole onnistunut leviämään takaisin Oulun 
läänin vaikka kesäaikaisia 
h"'-""'''"t'r\l':l tUimE~talm1~in. Muuttavina t, ... ,.d-t-n;,,,., 

kasvanut viime vuosina. 

kuin lHO.IU.UllUo 

mmmaaUa tällä hetkellä vaclrat1tUJJeeksi, 
valtakunnallinen luokka muuttuu sarnaJ<sl, 
kaikkialla muualla on edelleen erittäin uu.cuutHu.u~:u. 
Pesimistulos on parantunut selvästi muualla kuin 

mutta useimmat uhkate1diiit 
edelleen Vain muutamat tuotteliaat 
taavat huomattavasta osasta kannan poikatsttlotanl:oa. 
DDT- ja 

tuneisiin. 

Muita Hävinneiden määritelmää on 
taJJattksiss:a vaikea soveltaa lintuihin, esim. 

vnnamen heinäkurppa ovat joiden pesin1is1tä 
vaikea varmistaa. Suomesta aan-

viiriäisten määrä vaihtelee vuosittain suures
enimmillään se on viime aikoina ollut joitakin 

kyrnm:em.ä. Pesintäkin on mahdollista. Siitä ei kuiten-
ole saatu varmistusta, joten viiriäinen tulkitaan 

edelleen hävinneeksi. 

Kiljuhanhea pidettiin hävinneenä. Sen 
vuosittainen pesintä on kuitenkin uudelleen 
varmistunut. Enintään parinkymmenen 
kantaa voimistaa va]pattttalm~llla 
eelle tart1as~;a ~r'""""1-""H"-"' 

jo kuusi vuotta, tällä hetkellä hanhia on 
tarhassa. Ensimmäiset linnut siirrettiin 

kesällä 1989 ja toimintaa 1990. 
J.'li.\JJ\.'-'uu on niin että sen ,..,....,,.,,"h"''"''"i-" 

vielä arvioida. 

se pelastaa 
Pesimäkanta on enin

Suomesta varmistui 

Varmaa 
vmnernen toden-

on vuodelta Pesimäaikaisia 
ha'vmntc>ialkin on viime vuosilta vain muutama. 
pe:sirr1äkanta lienee korkeintaan 30 
mikunnan mietinnössä 100-200 
talvehtivien määrät ovat viime vuosina 
"'"'""n"'"r atuaclL:!lua. Tunturikiuru on taantunut 

Ruotsissa. 
parem-

min. 

nan UJUHH.l'\.1\.,,;-

määrä väheni ensimmäiseen kartoitukseen verrattuna 
vaikka tehtiin samaan aikaan 

ruisrääkkien vuotuinen määrä vaihtelee 
hyvin suuresti. Vuonna 1988 havaittiin 237 ja 1989 
494 koirasta. on 

voivat vaihdella vuosittain. 
tyhjiä alueita. Pesintää on 

vaikea pesimäkannan 
( 400-800 paria). Keskimääräinen 

viime vuosina pysyneen ennallaan. Ruisrääk
on merikotkan ja kiljuhanhen ohella ainoa meikä

läinen lintulaji, joka kuuluu Kansainvälisen Linnus-
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tonsuojeluneuvoston (ICBP) globaalisesti uhanalais
ten lajien luetteloon. 

Osa tunturihaukan tunnetuista pesäpaikoista tarkaste
taan vuosittain, mutta järjestelmällistä seurantaa ei ole 
aloitettu eikä yhteenvetoa pesinnästä ole käytettävis
sä. Suomen kanta on hyvin pieni (noin 30 paria), eikä 
se näytä muuttuneen viime vuosina. Se on osa Luo
teis-Euroopan laajemmasta populaatiosta, josta se 
myös saanee täydennystä. Tarkempi seuranta on kui
tenkin tarpeen. Tunturihaukkaa voivat uhata munien 
keruu ja poikasten vienti metsästyshaukoiksi sekä 
häirintä. 

Räyskän pesimäpaikat on inventoitu vuodesta 1984 
alkaen. Pesimäkanta näyttää viime vuosina pysyneen 
entisen suuruisena (noin 750 paria). Vuonna 1990 
pesintä keskittyi 15 koloniaan, yksittäin pesivien parien 
määrä on vähentynyt. 

Kehrääjän taantuminen näyttää jatkuvan, varsinkin 
levinneisyyden pohjoisilla reuna-alueilla. Vuosittai
set havaintomäärät vaihtelevat, mutta tarkempaa sel
vitystä kannan kehityksestä ei ole tehty. Tuorein arvio 
kokonaiskannasta on 4 000 paria. 

Pikkutikan uhanalaisuudessa ei ole havaittu selviä 
muutoksia. Ilmoitettujen havaintojen määrä on 1980-
luvun lopulla hieman noussut. Todellisen kannanmuu
toksen arviointia vaikeuttavat havainnoinnin tehostu
minen sekä se, että läheskään kaikkia pikkutikkaha
vaintoja ei ole aiemmin ilmoitettu. Talvilintulasken
nat osoittavat talvikannan jatkuvasti pienentyneen 
1950-luvulta lähtien. Nykyinen pesimäkanta on ar
vioitu 8 000 pariksi. 

Ampuhaukan pesintä keskittyy Lappiin. Kannan 
suuruus sekä sen muutokset ovat huonosti tunnettuja. 
Petolintuseurannan tulosten mukaan runsaus vaihte
lee eri vuosina. Kokonaiskannassa ei 1980-luvulla ole 
ollut nähtävissä selvää muutosta, mutta Etelä- ja Keski
Suomessa ampuhaukka näyttää taantuneen. Pesimä
kannaksi arvioidaan 1 500 paria. 

Nuolihaukan taantumisesta ei ole selvää näyttöä. Kanta 
näyttäisi viime vuosina jopa hitaasti kasvaneen. Myös 
atlaskartoituksessa on varmistettujen pesintöjen mää
rä noussut. Poikastuotosta kaivataan yksityiskohtai
sempaa tietoa ennen uhanalaisuuden uudelleen arvi
ointia. Useimmissa Euroopan maissa nuolihaukka on 
huolestuttavasti taantunut ja on ilmeisesti ympäristö
myrkkyjen uhkaama. Suomen kokonaiskannaksi arvi
oidaan 2 500 paria. 

Tuulihaukan pesintä keskittyy nykyisin selvästi Poh
janmaalle, jossa paikoin huomattava osa kannasta pesii 
pöntöissä. Muualla tavataan useina vuosina vain 
yksittäisiä pareja. Määrät tosin vaihtelevat myyräti
lanteen mukaan suuresti, ja esimerkiksi 1989 saatiin 
tiedot noin 1000 reviiristä. Kaakkois-Suomessa, joka 
1970-luvulla oli parhaita pesimäalueita, tuulihaukka 
on nykyisin ollut parhainakin vuosina vähälukuinen. 
Tuoreen arvion mukaan Suomessa pesii vuosittain 
1 000-2 200 tuulihaukkaparia. 

Kuikka on uhanalaisuustarkastelun kannalta vaikea 
laji. Sen pesivä kanta on edelleen varsin suuri (arviol
ta 6 000 paria) eikä selvää vähenemistä ole varmen
nettu. Atlashavaintojen määrä on jopa kasvanut. 
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Kuikka on kuitenkin hyvin pitkäikäinen ja yleisesti 
havaittu huono pesimätulos vaikuttaa pesivien lintu
jen määrään vasta pitkän ajan kuluttua. Kuikkaan 
kohdistuu edelleen selviä ja voimistuvia uhkatekijöi
tä. Kannan järjestelmällinen seuranta on vasta käyn
nistymässä. 

Kaakkuri on viime vuosina mahdollisesti hieman 
runsastunut (nykykanta 1 000 paria). Tietoja sen 
pesimälammista on kerätty tehokkaasti, mutta monil
la alueilla vuosittain havaitut parit edustavat vain pientä 
osaa todellisesta kannasta. Kaakkuriin kohdistuvat 
tärkeimmät uhkatekijät ovat ennallaan. 

Selkälokin taantuminen on jatkunut merialueilla, pai
koitellen hyvin jyrkkänä. Huono pesimistulos näyttää 
liittyvän ravinnon saantiin. Lisääntymistuloksesta ja 
kannan kehityksestä sisävesillä tarvitaan lisätutkimuk
sia. Kehitys näyttää sielläkin olevan taantuva. Selkä
Jokin tehokkaampi seuranta onkin käynnistetty. Ny
kyinen pesimäkannan arvio 10 000 paria saattaa olla 
jo liian suuri. Uusimmat tiedot naapurialueelta Karja
lasta kertovat kannan taantuneen selvästi myös siellä. 

Mustalinnun pesimäkanta ja levinneisyysalue ovat 
viime vuosina pysyneet ennallaan. Kokonaiskannaksi 
arvioidaan 1 000 paria. 

Sääksi on pitkäaikaisen seurannan ansiosta parhaiten 
tunnettuja lintulajejamme. Kanta näyttää viime vuosi
na hienoisesti vahvistuneen, mutta on useimmilla 
alueilla täysin riippuvainen tekopesistä. Sääksen seu
rantaa ja suojelua varten on perustettu säätiö, joka saa 
tuloja mm. Sääksi-kirjan myynnistä. Sääksen nykyi
nen poikastuotto on keskimäärin 1 ,5 poikasta asuttua 
reviiriä kohti ja pesimäkanta on 1 000 paria. 

Peltopyyn esiintyminen on hajanaista ja monet esiin
tymät ovat eristyneitä. Kanta vaihtelee varsinkin tai
vien ankaruudesta mukaan ja vähentyvä suuntaus on 
ainakin Pohjois-Pohjanmaalla kääntynyt nousuun 
1980-luvun lopulla. Kanta on vahvin Pohjanmaan 
viljelylakeuksilla. Joulukuussa 1989 arvioitiin Poh
janmaan riistanhoitopiirin alueella olevan peltopyitä 
noin 7 000 yksilöä. Pesimäkannan keskimääräiseksi 
kooksi koko Suomessa on hiljattain arvioitu 3 000 
paria. 

Peltopyyn uhanalaisuuden arvioimista vaikeuttaa myös 
jo pitkään jatkunut tarhattujen lintujen istuttaminen. 
On hyvin vaikeaa arvioida, kuinka suuri osa kannas
tamme on alkuperäistä ja kuinka suuri osa istutuspe
räistä. Varsinkin aikaisemmat istutukset ovat huonos
ti dokumentoituja. Riista- ja kalatalouden tutkimus
laitos on aloittanut tarhattujen lintujen menestymistä 
luonnossa selvittävän tutkimuksen, jonka perusteella 
on myöhemmin mahdollista paremmin arvioida alku
peräisten ja istutettujen peltopyiden suhdetta. 

Pikkusiepon esiintymispaikkoja on paljastunut lisää 
Etelä-Suomen viimeisten ikimetsien tutkimisen yh
teydessä. Kanta ei todellisuudessa liene kasvanut. Elin
ympäristöt ovat luonnonsuojelualueita lukuunottamat
ta jatkuvasti vaarassa metsätalouden vuoksi. Vanho
jen metsien suojeluohjelma voisi toteutuessaan osal
taan parantaa pikkusiepon sopivien elinympäristöjen 
säilymistä. Lajin pesimäkannaksi arvioidaan nykyisin 
2 000 paria. 



Punakuirikanta näyttää atlashavaintojen mukaan run
sastuneen, mutta vuotuiset kannanvaihtelut ovat hy
vin suuria (karkea arvio 200-400 paria). Lintuharras
tajilta saadaan hyvin vähän havaintoja tästä vaikeasti 
seurattavasta lajista. 

Harmaapäätikan tilanteessa ei atlastietojen perusteel
la ole viime vuosina tapahtunut huomattavia muutok
sia. Seurantahavaintoja on saatu viime vuosina aikai
sempaa enemmän, mutta varsinkin runsaimman kan
nan alueelta Varsinais-Suomesta ilmoitetaan vain pieni 
osa reviireistä. Pesimäkanta käsittänee 2 000 paria. 

Nyt uhanalaisiksi luokiteltujen lajien ohella olivat 
tarkemman arvioinnin kohteena jo suojelutoimikun
nan erityisesti pohtimat alli, haarahaukka, keräkur
mitsa ja tikli, sekä lisäksi liejukana, suokukko, käen
piika, pohjantikka, hemppo ja pulmunen. Näistä suo
kukko ja pohjantikka katsottiin alueellisesti uhanalai
siksi pesimäalueensa eteläosassa (käsitellään tarkem
min alueellisen luettelon yhteydessä). 

Haarahaukkaa käsiteltiin uudestaan entistä tarkem
min, koska se on arvioitu uhanalaiseksi kaikissa muissa 
Itämeren alueen maissa, joissa se pesii. Suomen ar
vioinnissa käytetyin perustein se katsottiin edelleen 
uudistulokkaaksi. Allin ja keräkurmitsan tilanne ei 
atlastietojen mukaan ole viime aikoina muuttunut, 
eikä uusia ilmeisiä uhkatekijöitä ole näkyvissä. Tik
listä keskusteltiin pitkään. Jo edellisessä tarkastelussa 
se jätettiin pois tulokkaana. Se on viime aikoina sel
västi taantunut, kanta tosin vaihtelee suuresti. Tikliä 
ei myöskään katsota uhanalaiseksi missään Suomen 
lähialueilla, joten se jätettiin edelleen pois luettelosta. 
Liejukana on viime vuosina selvästi taantunut, uudis
tulokkaana se ei kuitenkaan kuulu uhanalaisiin lajei
hin. Käenpiikaa on pidetty taantuvana lajina, mutta 
käytettävissä olevien tietojen perusteella levinneisyy
dessä tai runsaudessa ei ole havaittavissa selviä 
muutoksia ja laji on edelleen paikoin yleinen. Hemp
pokannat ovat vaihdelleet suuresti. Nyt hemppo näyt
tää olevan runsastumisjakson jälkeen taas taantumas
sa. Pulmunen on vähälukuinen pesijä, jonka muutto
aikaiset määrät ovat vähentyneet. 

Alueellisesti uhanalaisten lintujen luettelo 

Valtakunnallisen luettelon lajien uhanalaisuus kussa
kin läänissä on arvioitu uudelleen, yksittäisiä muutok
sia ei tässä kommentoida erikseen. Lääneittäiseen 
tarkasteluun otettiin nyt mukaan myös lajit, jotka ovat 
vaarantuneita vähintään yhdessä läänissä. Näitä vain 

alueellisesti uhanalaisia lajeja on kymmenen. Niistä 
pilkkasiipi, tylli, lapinsirri ja uuttukyyhky siirtyivät 
aikaisemmasta valtakunnallisesta luettelosta. 

Riekko ja kuukkeli ovat taantuneet hyvin selvästi 
levinneisyysalueensa etelärajoilla ja ne ovat hävin
neet tai häviämässä pesimälintuina eräistä lääneistä. 
Riekko on atlastulosten mukaan taantumassa pohjois
empanakin. Kuukkelin esiintymisestä Etelä-Suomessa 
tehdyn perusteellisen selvityksen mukaan taantumi
nen oli selvintä 1980-luvun alkupuolella, mutta näyt
tää jatkuneen sen jälkeenkin. Pohjantikan taantumi
nen ei ole ollut aivan yhtä selvää ja laji pesii edelleen
kin kaikissa lääneissä. Etelä-Suomen kuusimetsien 
ikääntyminen voi ainakin tilapäisesti parantaa pohjan
tikan selviämistä ja jarruttaa taantumista. 

Kurki on soiden ojittamisen myötä menettänyt elin
ympäristöjään kaikkialla Suomessa. Toisaalta osa 
kannasta on siirtynyt pesimään kosteille niityille ja 
lintuvesien rannoille. Kurki katsotaan vaarantuneeksi 
Ahvenanmaalla, jossa kanta on aina ollut hyvin pieni 
sopivien pesimäsoiden vähyyden takia. Muualla 
maassa ei atlastulosten mukaan ole viime aikoina 
tapahtunut merkittäviä kannan muutoksia. 

Suokukko on linjalaskenta- ja atlastulosten mukaan 
taantunut selvästi koko maassa. Pohjois-Suomessa 
kanta on kuitenkin vielä melko runsas, mutta eteläi
simmillä pesimäalueillaan suokukko on jo katsottava 
uhanalaiseksi. 

Myös metso on vähentynyt koko maassa. Kokonais
kanta on pudonnut noin puoleen 1940-lukuun verrat
tuna. Silmälläpidettäväksi metso katsotaan eteläisellä 
rannikkoseudulla sekä vaarantuneeksi Ahvenanmaal
la. 

Taulukossa 16 on tarkasteltu uhanalaisten lintulajien 
lukumääriä lääneittäin. Lajeja on selvästi eniten Tu
run ja Porin läänissä ja vähiten Pohjois-Karjalan, 
Mikkelin ja Hämeen lääneissä. Hävinneiden lajien 
määrässä erot ovat pieniä Suomen eri osien välillä. 
Erittäin uhanalaisia ja vaarantuneita lintulajeja on sitä 
vastoin selvästi enemmän maan länsiosissa itäosiin 
verrattuna. 

Elinympäristöt 

Uhanalaisten lintulajien jakaantuminen ensisijaiseksi 
katsotun elinympäristönsä mukaan on taulukossa 17. 
Tärkeimmät ympäristötyypit ovat vedet ja metsät. 
Vesistä riippuvia lintulajeja on yhdeksän (27 % kai-

Taulukko 16. Uhanalaisten lintulajien määrät lääneittäin. 
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linen. Uhanalaisuusluokat ovat Itämeren alueen luet
telossa hieman erilaiset kuin Suomessa käytetyt, 
samoin eri luokkiin sijoittamisen perusteet poikke
avat eri maissa huomattavasti. 

Uhanalaisten lintulajien osuuksia kunkin maan koko 
Iajistosta ei ole vertailtu tuoreiden maakohtaisten 
kokonaislajimäärien puuttuessa. Suomessa uhanalais
ten lintulajien yhteismäärä on kuitenkin vertailumais
ta selvästi pienin, samoin hävinneiden lajien määrä. 
Tämä osoittanee elinympäristömuutosten olleen muis
sa Itämeren maissa linnuille haitallisempia kuin Suo
messa. 

Kaikki Suomessa uhanalaisiksi arvioidut lintulajit on 
katsottu uhanalaisiksi myös useissa muissa Itämeren 
rannikon maissa. Monet pohjoiset lajit tosin pesivät 
näissä maissa Suomen lisäksi vain Ruotsissa, jossa ne 
ovat kaikki uhanalaisia. Eräitä lähes kaikilla muilla 
vertailualueilla uhanalaisia lintuja ei katsottu Suo
messa uhanalaisiksi joko uudistulokasluonteensa 
vuoksi tai ne eivät muuten täyttäneet meillä käytettyjä 
uhanalaisen lajin kriteerejä. Tällaisia ovat mm. suo
pöllö, kaulushaikara, huuhkaja, sinisuohaukka, jout
sen, kurki, mustapyrstökuiri, haarahaukka, isokuovi 
ja kapustarinta. 

Eräät lintulajit, jotka eivät ole uhanalaisia Suomessa, 
ovat kansainvälisesti suojelun tarpeessa. Ne voivat 
olla uhanalaisia huomattavassa osassa levinneisyys
aluettaan kuten kurki, tai levinneisyysalue voi koko
naisuudessaan olla suppea ja kokonaiskanta pieni. 
Esimerkiksi sopii pikkutiira, jonka levinneisyys Poh
jois-Euroopassa on hyvin hajanainen. Se on Suomes
sakin hyvin vähälukuinen ja pesimäpaikat uhattuja, 
mutta sitä ei uudistulokkaana katsottu uhanalaiseksi. 
Uivelo on itäinen lintulaji, jonka Suomen kanta edus
taa huomattavaa osaa lajin kannasta Neuvostoliiton 
ulkopuolella. Toimikunta katsoo Suomella olevan 
kansainvälistä vastuuta näiden lajien säilyttämisessä, 
vaikka niitä ei olekaan hyväksytty uhanalaisten lajien 
luetteloon. 

Uhanalaiset linnut 

Taulukko 19. Uhanalaisten lintulajien määrät eräis-
sä Itämeren alueen maissa. 

Uhanalaisuusluokat 
H E V s Yhteensä 

Suomi 1 7 9 16 33 
Ruotsi 9 6 11 50 76 
Tanska 15 11 7 42 75 
Viro 2 10 9 24 45 
Latvia 3 15 10 33 61 
Liettua 4 8 24 31 65 
Puola 5 12 20 46 83 

Lintujen suojelu 

Lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia on käsitelty 
toisaalla (luku 2.2). Tärkein uudistus on ollut erityi
sesti suojeltavien lajien käsitteen ottaminen luonnon
suojelulakiin sekä siihen liittyvä suojelusuunnitelmien 
laatiminen. Suojelusuunnitelma on valmistunut meri
kotkasta (Merenkurkun alue), valkoselkätikasta ja 
rantakurvista sekä valmistumassa etelänsuosirristä. 

Toteutetut suojelutoimet ovat auttaneet eräitä lajeja. 
Näitä on jo edellä selostettu monien lajien yhteydessä. 
Useimmat muuttohaukan pesimäsuot ovat nyt suojel
tuja. Ensimmäiset valkoselkätikan suojelualueet on 
perustettu. Rantojensuojeluohjelman toteuttaminen voi 
parantaa eräiden uhanalaisten lintujen asemaa. Meri
kotkan aktiivinen talviruokinta on edistänyt kannan 
elpymistä. 

Rangaistussäännöksiä luonnonsuojelurikoksista on 
myös tiukennettu. Tällä lienee eniten vaikutusta munien 
keräilyyn sekä lintujen pyytämiseen täytettäväksi. 
Kanahaukan rauhoittamisen myötä kaikki petolinnut 
ovat nyt Suomessa kokonaan rauhoitettuja. Tällä on 
huomattavaa merkitystä myös aikaisemmin rauhoitet
tujen lajien kannalta. 

Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
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Atltt1la;sh,ry~a'1tos(L~rinayus) 
,kqt)f~~ J<l1~gs§J:ll .· .... · ... ·.·.···· ..................... . 
Aythya marila (Linnaeus) 
la-easotk~, .berg<Uld 
Gre;'f c,-~x CIAlli1a~tis) 
fl1isrijä1ck;~ •. :t:9ffikt:i:!:PI· < .. · ...•. · •••..•...••...•• > 
F alco peregrinus Tunstall (E) 
muwtoha~'4 pil~riplsfa}k. 
Fqlc(J rus{icolus JJ.jinnaeus) 
turtturihaukka, jaktfalk 
H aliaeetus albicilla (Linnaeus) (E) 
merikotk~~ . Imysöm 
·Ptill;ul(l arkt].~(ta {l_.in~åelis)• .• {St) 
k3llgi:ls}(iwtt, tr~<ilät1c<i 
Nyctea scandiaca (Linnaeus) (E) 
wnwt}pöllp. fjälluggla 
Sterncz, caspia Pallas 
räyskä,.sktäntärna 

Aegithalos caudatus (Linnaeus) * 
pyrstöti(lil)~n,stjäftmes 
(aprim1flglls,.· •. ~llt9Pae~ I,JP,nay\ls 
kehrä,äjä~ mtttsicärra 
Dendrocopos minor (Linnaeus) 
pil<kutllif~r ITiindrehasMpett 
F' a{so colll!Jlbarilis .Linnaeus 
ampuhaukka~•··stertfålk 
F alco subbuteo Linnaeus 
nuoli.b~y~, lärk~a1k 
Falc.o ·tinnunculus··•·Liririaeus 
tuulihaukka,.tornfalk: 
Gavia arctica (Linnaeus) 
ktiikka, storlo111 
Gayia stelläta; (Ponfoppidan) 
l<.a~llri, $IJlftlQtll ..... . 
Larus fuscus Linnaeus 
selkälokki, silltrut 
A,{~lql!~tfq n,rgra (§~:;elis j 
J:ll\lS.t.aJmttJ.~· sj§.Ql'l}} .... ····· .. 
Pandion haliaetus (Linnaeus) 
sääksi, fiskgjuse 
ferd~ ]J~r4~.~irin(lelis) 
peltopyy~ J11.PP1lö1lå 
Cinclus cinclus (Linnaeus) * 
ko*i}(ara, strömstru-e 
f!icedula parva \~echs!eiti) 
pi1Qc.l1~i~PPQ~ I.l'lir:t(J:r~.Jlug~mWPCli~ 
Limosa lapponica (Linnaeus) 
pu11akuiri, .. ·. ~YfSPQV 
FJ19us.c~nu~ J. F~J~nu:~t~I.I 
har:maapäätikka, .gräspett 
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St 

St 

Sh 

Calidris temminckii (Leisler) (St) M 
lapii1sirri, wosnäppa 
fharadriu~ hit:tficula Linnael.i~;(St) M 
tylli;. st()rre;str~dpipare 
Columba oenas Linnaeus (St) M 
UU~U~YYllf~';S~?gsduy(l 
(Jla~jcidiumpass~rimmt (Linhaeu~)· (Sh} 
yatp~~Pi?ll~i sp8:1Yugg~~ 
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Elinympäristöt 

Vi,Vk,T 

IV,Irt,Ik 

Sn,K 

Vi,Vk,M 

Ml,R 

Rj,Mh,Vr 

Vk 

Vk,T 

Vr,Vl,:M: 

Iv 

Vj,Vp 

Uhanalaisuuden 
syyt 

P,H,Ml,Ke 

P,Kh 

Pl11~1\11.Kl<h 

Kh,P~ke,ö 

Kh,M,R,P,H 

Mp 

Kh,Mu 

Vr,H,Kh 

Nll,H,Kh,P ,Mtl 

Kh,Vr,Mu 



Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

Melanitta fusca (Linnaeus) (St) M 
pil~~siipi, svärta 

~~~f~~~~~~e~{0~~J~.·{~~) 
Nucifraga caryocatactes Linnaeus (.Sh) · 
pähkinähakki, nötkråka 

Lintujen uhanalaisuus lääneittäin 

H Hävinneet 
Coturnix cotu'hlix 
viitiäinen 

E Erittäin uhanalaiset 
Anser e1ythropus 
kiljuhanhi 
tfi:JilUå da1i'g(l 
J{iljq!<91:!<'~ ......................... . 
Calidris alpina schh1iii 
etelänsuosirri 
fJ~iJ~rocopos te,udo~os 
V~()S~l~tikk1J. 
E1~emophila a{pestris 
tunturikiuru 
~allirzggo m~dia 
l'l~wäJc~rpp~ 
Xenus cinereus 
rantakurvi 

V Vaarantuneet 
J!qu!/~tc~rYstu!t()~··· 
kotka 
Aythya marila 
lapasotka 
Cf~fh~x 
niisrääkkä 
F alco rusticolus 
tunturihaukka 
f(.llco peregr~ntts 
muuttohaukka 
Haliaeetus albicilla 
merikotka 
~Ullula q:rbotea 
k@gas],{iuw 
Nyctea scandiaca 
tunturipöllö 
$t~rhä caspia 
räyskä 

St Silmälläpidettävät taantuneet 

A 

Aegithalos caudatus V 
pyrstötiainen 
Caprirnulgus europq<?U$ 
kehrmi.j~ 
Deizd,~ocofJoS mtno,; 
pikkutikka 
Fälc;o columbatius 
ai11pJtha.uk:ka 

TP U Ky H M V KS Ku PK 0 L 

H 

E 

V 

St 

St 

E 

B E 

V St 

St St 

St St 

V 

E 

St St E St 

St St V V 

St St St St 

V 

V 

St 

St 

St 

St 

E 

'Y V 

E E 

V 

E 

V 

V H 

E H 

St St 

St 
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A TP u Ky H M V KS Ku PK 0 L 

Falco subbuteo St St St St St St St St St St St St 

st 

Gavia stellata E E V V St St St St V V St St 
kaakkuri 
Gayiå ai·ctica St St St St 
kuikka 
LanÄsfuscus St V St St St St St 
selkälokki 
}yfelaf!iita nigra St 
mustalintu 
Pandion haliaetus St St St St St St 
sääksi 
P~t;diX;perdix 
peltopyy 

Sh Silmälläpidettävät harvinaiset 
Cinclus cinclus E E E E Sh Sh 
koskikara 
f:ic{dulä parva Sh 
pi#lcl.l~i~ppp 

Sh Limosa lapponica 

Alueellisesti uhanalaiset linnut 
Calidris temminckii (Leisler) E V + 
lapins~fri, .·. mos11ä~pa 

V V V CharadrilfSchiqticul(l· Linnåeus + 
ty!H, ... st()ti"~ .. ·.~trai1dPiP8!e 
Columba oenas Linnaeus + St V E V E E E 
l1uttu~{Xplcy, sl(og~duva 
(;~us. grus.Linnaeus + + + 
kurld, tra11a . 

Lagopus lagopus (Linnaeus) E E V + + + + + + 
ri~klco, ·. dalripa 

St M e1anitf« ftis(:a (Lirihåeus) 
pilkk~iipi, svärta 
Perisoreus infaustus (Linnaeus) H H E E E V V V V + + 
l(ul.lk!celi, Ify~}(rika 

Linnaeus Pftilpn'l:ac~us pz~gnax 
suokukko{brushane 
Picoides tridactylus (Linnaeus) V V V V St St St St + + + + 
pohjantikk~· tretåig hackspett 
Tetrqo urogallus Lin9:aeus 
metso, tjäder 

+ + + + 
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MATELIJAT JA SAMMAKKOELÄIMET 

Sammakkoeläinten ja matelijoiden uhanalaisuutta ei 
tarkasteltu erikseen. Näiden ryhmien levinneisyyden 
kartoitus on käynnissä, ja vasta sen tulosten valmis
tuttua voidaan esim. alueellista uhanalaisuutta tarkas
tella varmemmalta pohjalta. 

Matelijoista erittäin uhanalaisesta kangaskäärmeestä 
on tehty joitakin uusia havaintoja Ahvenanmaalla. 
Uhanalaisuusluokkaa ei kuitenkaan vielä muutettu. 
Rantakäärme on taantunut ainakin rannikolla, sisä
maasta on toistaiseksi liian vähän tietoja muutosten 
arvioimiseksi. Ahvenanmaalta tämän vuosisadan al
kupuolella hävinnyttä vaskitsaa ei ole esitetty erik
seen alueellisesti uhanalaisena. 

Suojelutoimikunta on arvioinut sammakkoeläimistäm
me vain rupiliskon uhanalaiseksi. Tilanne ei ole muut
tunut. Rupiliskon levinneisyysalue Kaakkois-Suomes
sa on osoittautunut hieman laajemmaksi kuin aikai
semmin arvioitiin. Uudet tiedot eivät kuitenkaan ole 
riittävä peruste rupiliskon uhanalaisuusluokan muut-

Uhanalaiset matelijat ja sammakkoeläimet 

Uhanalaisuus 

Triturus eristatus (Laurenti) 
rupilisko, större vattensalamander 

Uhanalaisuus lääneittäin 

V 

A TP 

rupilisko 

u Ky 

Kuva 13. Erittäin uhanalainen kangaskäärme (Coro
nella austriaca) elää Suomessa vain Ahvenanmaalla. 

tamiseen. Vesiliskon on arviotu taantuneen ainakin 
paikoittain levinneisyysalueensa pohjoisosassa, toi
saalta siitä on uusiakin pohjoisia löytöjä. 

Elinympäristöt 

Vr 

H M V KS 

Uhanalaisuuden 
syyt 

O,Vr,Mu 

Ku PK 0 L 
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KALAT 

Työryhmä ja tarkastelun laajuus 

Kalojen uhanalaisuutta arvioivat toimikunnan selkä
rankaisten eläinten jaoston apuna Harri Dahlström, 
Irma Kallio-Nyberg ja Lauri Koli. Työryhmäkokoon
tui kaksi kertaa. 

Kalat poikkeavat uhanalaisuustarkastelun kannalta 
monessa suhteessa muista eläinryhmistä. Monista ka
lalajeista on eri vesistöissä kehittynyt toisistaan ge
neettisesti poikkeavia kantoja. Kaloja, varsinkin ta
loudellisesti tärkeitä lohikaloja on meillä viljelty ja 
istutettu yleisesti. Siirtoistutusten perusteena on taval
lisesti kalastusmahdollisuuksien parantaminen. Kalo
ja viljeltäessä ja siirrettäessä ei alkuperään varsinkaan 
aikaisemmin kiinnitetty riittävästi huomiota. Viljeltä
vät kannat edustavat vain osaa alkuperäisen kannan 
perinnöllisestä muuntelusta. Lisäksi siirtoja on tehty 
ilman riittävää suunnittelua ja tietojen tallennusta. 
Tämä vaikeuttaa monien nykyisten kalakantojen al
kuperäisyyden arviointia. Eri kantojen väliset erot ovat 
usein hyvin pieniä eikä kantojen alkuperän tunnista
minen aina ole mahdollista edes perusteellisen tutki
muksen avulla. 

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan 
mietinnön ilmestymisen jälkeen Suomen kaloista on 
valmistunut uusi käsikirja. Sen mukaisesti käytetään 
siioista nyt Svärdsonin vuonna 1979 esittämää nimis
töä. Siiat on tässä tarkastelussa käsitelty erillisinä la
jeina, vaikka varsinaisista lajeista ei ilmeisesti ole
kaan kyse. 

Ainoastaan arvokkaimpien talouskalojen levinneisyys 
ja kantojen kehitys tunnetaan riittävän hyvin uhan
alaisuuden arvioimiseksi. Kalojen tutkimuksesta pää
vastuun kantava Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
keskittyy talouskalojen tutkimukseen ja seurantaan. 
Sen ylläpitämät kalakantarekisterit antavat yksityis
kohtaista tietoa eri kalakantojen tilasta ja uhanalaisuu
desta. Eri kantojen uhanalaisuus on rekisterissä arvi
oitu käyttäen uhanalaisuusluokkia. Vesi- ja ympäris
töhallituksen luonnonsuojelututkimusyksikkö on aloit
tamassa vähemmän tunnettujen kalalajien nykylevin
neisyyden kartoituksen 1991. 

Yleisesti viljeltävien kalalajien uhanalaisuuden arvi
ointi koskee vain alkuperäisiä luonnonkantoja. Arvi
oinnin pohjana ei ole vain yksilömäärä, joka voidaan 
viljelemällä nostaa hyvinkin suureksi. Suuristakin 
yksilömääristä huolimatta alkuperäisen perintöainek
sen säilyminen voi olla uhattuna. Kalakantojen uhan
alaisuutta arvioitaessa perustana on luontaisesti li
sääntyvän kannan säilymistodennäköisyys. Kalanvil
jely voi olla suojelukeino kantaa palautettaessa, mutta 
ei suojelun päämäärä. Jos uhanalaisia kalakantoja pa
rannetaan viljelyn avulla, on aina käytettävä alkupe
räistä kantaa ja palautusistutukset on mieluimmin to
teutettava kannan alkuperäisenä elinpaikalla. Uhan
alaisuutta vähentäviksi toimet voidaan katsoa vasta 
kun luontoon palautettu kanta lisääntyy ilman tukitoi
mia. 

Kaikkien suojelutoimikunnan uhanalaisiksi arvioimien 
kalalajien tilanne arvioitiin uudelleen. Lisäksi pohdit
tiin muiden kalalajien ja monien paikallisten kantojen 
uhanalaisuutta. Muiden kuin talouskalojen tarkempi 
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arviointi jätettiin tehtäväksi sen jälkeen, kun aloitetta
van kartoituksen tulokset ovat käytettävissä. 

Uusi luettelo 
Suomessa on vakinaisia kalalajeja 64 (myös ympyrä
suisiin kuuluvat nahkiaiset ovat mukana luvussa). 
Niistä katsottiin uhanalaisiksi nyt 10 lajia tai -muotoa, 
joka on 15 % kaikista lajeista (vertailulukuna 66, 
jossa lohen ja taimenen meri- ja järvimuodot on las
kettu erikseen). Uhanalaisten kalalajien jakaantumi
nen uhanalaisuusluokkiin on seuraava: 

1990 
1985 

H E 

6 
6 

V St Sh Sp Yhteensä M 

2 
3 

10 
12 

2 

Aikaisemmin uhanalaisiksi määritellyistä lajeista pois
tettiin pohjasiika ja harjus. 

Poistot. Pohjasiian kannat ovat ainakin Inarinjärvessä 
kasvaneet ja jokiin kutemaan nousevan kannan nou
suajat ja paikat on huomioitu Inarinjärven kalastus
säännöksissä. Useimpia RKTL:n siikarekisterin sisäl
tämistä pohjasiikakannoista ei ole arvioitu uhanalai
siksi, tosin kaikkien tilasta ja uhanalaisuudesta ei ole 
riittävästi tietoja. Laji on jatkuvan kalastuksen koh
teena, mutta sen katsomista uhanalaiseksi ei pidetty 
enää perusteltuna. 

Harjuksen luonnonkannoista oli edellisessäkin luette
lossa vain osa arvioitu uhanalaisiksi, joten harjus 
poistettiin valtakunnallisesta luettelosta. 

Muita kommentteja. Toutainta on palautettu istu
tuksin eräille vanhoille esiintymisalueilleen Koke
mäenjoen vesistössä. Lisäksi toutaimia on istutettu 
ainakin Kymijoen vesistöön, Vantaanjokeen ja Loh
janjärveen. Näistä Kymijoki on toutaimen aikaisempi 
esiintymisalue. Kokemäenjoen vesistön toutaimen 
hoito- ja suojeluohjelma valmistui 1987. 

Siikarekisteriin kerättyjen tietojen mukaan lähes kaik
ki planktonsiian alkuperäiset kannat ovat edelleen 
erittäin uhanalaisia tai ainakin vaarantuneita. Monet 
istutuksin perustetut kannat menestyvät hyvin ja li
sääntyvät luontaisesti. Planktonsiian on todettu me
nestyvän hyvin myös happamoituneissa vesissä. 

Maamme luonnonvaraisten merilohi-, meritaimen
sekä vaellussiikakantojen säilyttämistä ja elvyttämis
tä tarkastellaan 1989 ilmestyneessä maa- ja metsäta
lousministeriön asettaman työryhmän muistiossa. Siinä 
keskitytään arvioimaan tarvittavia kalastuksen sääte
ly- ja kalanviljelytoimia tavoitteena luonnonpoikas
tuotantoa vastaava lisääntymistulos. Tornionjoessa ja 
Simojoessa on vielä alkuperäiset, luonnossa lisäänty
vät merilohikannat. Kummassakin lohisaaliit ovat 
jatkuvasti pienentyneet, viime vuosina Tornionjoesta 
on saatu keskimäärin 3 000-5 000 kg, Simojoesta 
vain noin 200 kg lohta vuodessa. Iijoen alkuperäinen 
lohikanta ei lisäänny enää luonnossa, mutta siitä on 
perustettu emokalasto. Kaikki muut 14 lohikantare
kisterissä olevaa Itämereen laskevien jokien kantaa 
ovat siirrettyjä. 



Merilohen istutukset ovat lisääntyneet suuresti 1980-
luvulla, istukkaina käytetään Nevan lohta. Istutusten 
pääpaino on ollut Kymijoella, Vantaanjoella, Koke
mäenjoella ja Merikarvianjoella. Ainakin Kymijoessa 
ja Vantaanjoessa on vähäistä luonnonpoikastuotan
toa. 

Useimmat Jäämereen laskevan Tenojoen vesistön 
merilohikannat eivät ole uhanalaisia, mutta Näätä
mönjoen kanta on lohikantarekisterissä arvioitu vaa
rantuneeksi. 

Järvilohesta on jäljellä vain yksi alkuperäinen kanta 
Vuoksen vesistössä. Poikastuotantoa on yritetty saada 
uudelleen käyntiin luonnossa, mutta lisääntyminen on 
hyvin vähäistä. Alkuperäisen kutujoen Pielisjoen 
kutualueet ovat tuhoutuneet lähes kokonaan. Heinä
veden reitin Kermankaskessa on tavattu luonnonku
dusta peräisin olevia poikasia. Riittävien kutualuei
den puuttuessa ja kalastuksen jatkuessa voimakkaana 
kanta on edelleen täysin istutusten varassa. Uusia 
emokaloja on viime vuosina saatu hyvin niukasti, 
esim. 1989 vain yksi naaras. Järvilohta on viime 
vuosina istutettu luontoon aikaisempaa huomattavasti 
runsaammin. Vuonna 1989 istutettiin Vuoksen vesis
töön yhteensä 122 000 vaelluskokoistajärvilohta, näistä 
31 000 Pielisjokeen. Istutetuista lohista pyydetään 
järvialueella 80-90 %jo ensimmäisenaä kesänä. Istu
tuksia on tehty Vuoksen vesistön lisäksi myös Päijän
teeseen. 

Kaikki alkuperäiset Itämereen laskevien vesistöjen 
meritaimenkannat ovat erittäin uhanalaisia. Uuden
maan kannat inventoitiin 1986-1988 ja niiden alkupe
rä selvitettiin. Siuntionjoessa, Ingarskilajoessa ja 
Sipoonjoessa lisääntyvät meritaimenkannat todettiin 
todennäköisesti alkuperäisiksi ja ne poikkesivat ge
neettisesti selvästi istukkaina käytetyistä kannoista. 
Siuntionjoessa ja Ingarskilajoessa lisääntymistä ta
pahtuu säännöllisesti, tosin kudulle nousee vain joita
kin kymmeniä emokaloja vuosittain. Säännöllisestä 
lisääntymisestä Sipoonjoessa ei ole varmuutta. Useis
sa muissakin etelärannikon joissa meritaimen lisään
tyy ainakin ajoittain, mutta kannat ovat sekoittuneita. 
Pohjanlahteen Iaskevista joista on sekoittumattomat 
meritaimenkannat Isojoessa, lLestijoessa, Iijoessa ja 
Tornionjoessa. Taimenkantarekisterissä Jäämereen 
laskevien Tenojoen ja Nuortijoen kannat on arvioitu 
puutteellisesti tunnetuiksi ja Näätämönjoen meritai
men harvinaiseksi. Alkuperäisten kantojen lisäksi 
taimenkantarekisterissä on 11 sekoittunutta ja 12 siir
rettyä meritaimenkantaa. 

Taimenkantarekisterissä on tiedot 33 alkuperäisestä 
järvitaimenkannasta, joista 26 on luonnonvaraisia. Ne 
ovat pääasiassa pohjoisia, Kemijoen sekä Jäämereen 
laskevien vesistöjen kantoja. Etelä-Suomen kannoista 
ainoastaan Vuoksen vesistön Partakosken ja Kerman
kosken kannat on katsottu alkuperäisiksi. Sekoittunei
ta, osittain alkuperäisiä kantoja on Kuusamon etelä
puolella vielä 24. Paatsjoen vesistön taimenkannoista 
on tehty geneettinen tutkimus. Siinä todettiin eräissä 
pienissä joissa vielä olevan omat kantansa, jotka poik
keavat vesistössä yleisesti istutuksin lisättävästä Juu
tuanjoen kannasta. Näitä omia kantoja pitäisi käyttää 
kyseisten jokien taimenkantojen elvytyksissä. Toimi
kunta ei arvioinut purotaimenen uhanalaisuutta, vaik-

ka monet pienet, erilliset kannat ovatkin uhattuja. 

Nieriäkantarekisterissä kannat on jaettu kalojen saa
Uskoon mukaan kolmeen luokkaan. Tämä jako ei ole 
tarkoitettu taksonomiseksi jaoksi. Rekisterissä kool
taan suureksi arvioitujen kantojen voi katsoa edusta
van isonieriää, jolla on vain viisi alkuperäistä kantaa. 
Vuoksen vesistöalueelta se on lähes hävinnyt. Nieriä 
lisääntyy siellä luonnossa enää Kuolimossa, josta on 
pyydystetty emokaloja mädin keruuta varten. Vuosi
na 1987-1989 ei kuitenkaan saatu yhtään emokalaaja 
1990 vain kaksi naarasta. Itä-Suomen keskuskalan
viljely laitoksella En onkoskeila on emokalakanta, joka 
perustuu kuitenkin hyvin pieneen kalamäärään. Nie
riän istutukset aloitettiin 1986 ja istutusmäärät ovat 
kasvamassa. 

Pohjoisista isonieriäkannoista alkuperäisiksi on kat
sottu Kilpisjärven, Inarijärven ja Peltojärven kannat 
sekä Tenojokeen ja Pulmankijärveen nouseva meri
nieriä. Muddusjärven kanta on ilmeisesti sekoittunut. 
Lisäksi Lapissa on viisi siirrettyä isonieriäkantaa. 
Kilpisjärven ja Pulmankijärven kannat on katsottu 
erittäin uhanalaisiksi, muiden pohjoisten kantojen tila 
on puutteellisesti tunnettu. 

Rannikon taloudellisesti merkittävät vaellussiikakan
nat ovat suurimmaksi osaksi viljelyllä ylläpidettäviä. 
Alkuperäisiksi katsottavista ovat Perämereen laske
viin jokiin kudulle nousevat kannat elinvoimaisim
pia. Useimpien eteläisempien kutujokien kantojen 
puhtaudesta ei ole varmuutta, pääosa alkuperäisiksi 
arvioiduista on erittäin uhanalaisia. Sisävesien vael
lussiikakantoja ei otettu mukaan uhanalaisuustarkas
teluun. 

Vimpa on jäänyt edellisiä kalalajeja vähemmälle 
huomiolle, koska sillä on nykyisin hyvin vähän pai
kallistakaan merkitystä talouskalana. Viimeaikaises
ta kehityksestä on vain hajanaisia tietoja, jotka viit
taavat taantumisen jatkumiseen. Urpalan- ja Vaali
maanjoessa vimpasaaliit ovat kalatalousselvityksen 
mukaan jatkuvasti vähentyneet. 

Alueellisesti uhanalainen harjus 

Harjus ei ole lajina uhanalainen Suomessa. Sen Poh
jois-Suomen ja Vuoksen vesistön jokikutuiset kannat 
ovat elinvoimaisia. Harjuksen merikannat, etenkin 
merikutuiset (karikutuiset), mutta myös monet vael
tavat jokikutuiset, sekä Vuoksen vesistön järvikutui
set kannat ovat taantuneet suuresti. Harjuskantojen 
geneettisiä eroja on tutkittu. Kantojen on havaittu 
poikkeavan selvästi toisistaan. 

Harjuskantojen tilaa on arvioitu RKTL:n harjusrekis
terissä. Merikutuiset kannat Vaasan läänin alueella 
ovat erittäin uhanalaisia. Eteläisin kanta Ouran saa
ristossa Turun- ja Porin läänin puolella on vielä elin
voimaisempi, mutta kalastus, kirjolohikasvatus ja 
vesien likaantuminen uhkaavat sitä. Kannan turvaa
miseksi on perustettu emokalakanta, joka kuitenkin 
on perimäainekseltaan liian suppea. Muiden meri
kantojen romahtamisen syitä ei tunneta kunnolla. 
Merestä jokeen kudulle vaeltavista kannoista Isojoen 
kanta on erittäin uhanalainen, Lestijoen alkuperäinen 
kanta lähes hävinnyt, Siiponjoen kanta vaarantunut. 
Kalajoen jokikutuinen harjuskanta romahti 1980-
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Planktonsiian suurimmaksi uhaksi 
syyt, tässä sekoittuminen 
tusten uhkaa 
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Uhanalaiset kalat 
Uhanalaisiksi on katsottu vain alkuperäiset luonnonvaraisesti lisääntyvät kannat, merilohella vain Itämeren 
kannat ja vaellussiialla merestä jokiin kudulle nousevat kannat. 

Aspius aspius (Linnaeus) 

ll1erilohi,.I~ 
&flm()•·salar·.m~ s~l]ågcrOir~d 
järYilohi,Jnsjölax 
Salmo trutta m. lacustris (Linnaeus) 

Salvelinus salvelinus (Linnaeus) 
isonieriä, storröding 

vimpa, vimma 

Luettelosta poistetut lajit 

Uhanalaisuus 

E 

E 

V 

gghl~i&1:··~i~~sgu~i~~)·· .. {]·:]J(dschtanJ. cst> 
Thymallus thymallus (Linnaeus) (Sp) M 
harjus, harr 

Kalojen uhanalaisuus lääneittäin 

Elinympäristöt 

Vj,Vi 

Vj,Vk 

Vk 

Uhanalaisuuden 
syyt 

Kh,P,Vr 

~u;vr,P 

P,Kh,Vr,Mu 

P,Vr,Mu,Kh 

Vt,P;Kh,Mu 

P,Kh,Vr 

Vt,Kh~l?.MU. 

Vr,Kh 

A TP U Ky H M V KS Ku PK 0 L 

H Hävinneet 
Silurus gla,nis 
monni 

E Erittäin uhanalaiset 
Aspius aspius 
toutain 
co,.egofUisJ;allasii 
plåriktonsiika 
Salmo salar 
merilohi 
Sålf!lp sdlar m. s.ebqgo 
JäryiJglli .· •... . i .·.· · ... • ............ . 
Salmo u·utta m. lacustris 

• ei koske Tenojoen ja Näätämönjoen lohikantoja 

V Vaarantuneet 
Salvelinus salvelinus 
isonieriä 

H 

E H E 

H H H 

E E 

E E E 

H E E* 

E 

H H H E E 

E E 

H E V 
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A TP u Ky H 

St Silmälläpidettävät taantuneet 
Coregqniislåvaretus V: E 
vaellussiika 
Vimbavtmba St st 
vimpa 

Alueellisesti uhanalainen kala 
Thymallus thymallus (Linnaeus) V St1 

harjus, harri 

1 vain järvikutuiset kannat 
2 merikutuiset kannat sekä Isojoen jokeen kudulle vaeltava kanta 
3 eräät jokikutuiset kannat uhanalaisia, ks. teksti 
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5.1.2 Selkärangattomat eläimet 

Selkärangattomien eläinten uhanalaisuutta arvioi seu
:antatoimikuJ!nan selkärangattomien eläinten jaosto, 
JOhon kuulmvat puheenjohtaja Pertti Rassi, jäsen 
Raul!o Väisänen ~e~ä s!hteerit Ilpo Mannerkoski ja 
Gumlla Ståhls. Nilviäisiä, hämähäkkieläimiä ja mo
~i~ ?Y?nteisrY:~miä tar~astelivat erilliset työryhmät, 
JOihm Jaoston Jasenten lisäksi osallistuneet asiantunti
jat on mainittu jokaisen eläinryhmän esittelytekstissä. 
Työryhmien työtä avustaneet muut asiantuntijat on 
lueteltu liitteessä. 

Suomessa on uhanalaisia selkärangattomia eläimiä 
pääjaksoissa nivelmadot (Annelida), nilviäiset (Mol
lus~a) ja niveljalkaiset (Arthropoda), joita kutakin 
käsitellään jäljempänä erikseen. Muissa pääjaksoissa 
ei ole uhanalaisia lajeja tai uhanalaisuuteen ei ole 
voitu ottaa kantaa tietojen puutteellisuuden takia. 
Näiden 16 pääjakson lajimäärät ovat uusimpien tieto
jen mukaan Suomessa seuraavat: 

Alkueläimet Protozoa 
Sienieläimet Porifera 
Polttiaiseläimet Cnidaria 
Kampamaneetit Ctenophora 
Laakamadot Platyhelminthes 
Nauhamadot Nemertinea 
Makkaramadot Priapulida 
Okapäämadot Kinorhyncha 
Sukaspintaiset Gastrotricha 
Rataseläimet Rotatoria 
Jouhimadot Nematomorpha 
Sukkulamadot Nematoda 
Väkäkärsämadot Acanthocephala 
Karhukaiset Tardigrada 
Sammaleläimet Bryozoa 
Selkäjänteiset Chordata: 
Vaippaeläimet Tunicata 

yli 1 000 
4 

10 
1 

350 
2 
1 
1 

20 
430 

3 
yli 1 000 

15 
48 
10 

Edellä luetelluista pääjaksoista ainakin sukkalama
doissa on uhanalaisia lajeja. Ryhmän tuntemus on 
edelleen kuitenkin niin puutteellista, ettei uhanalai
suuden arviointiin ollut mahdollisuuksia. Väkäkärsä
~atojen ja l~akamatojen (tiehytmatojen ja heisimato
Jen luokat) JOUkossa on myöskin uhanalaisten selkä
rankaislajien loisia, joiden uhanalaisuutta ei vielä 
kyetty arvioimaan. 

Suomesta tunnetaan kaikkiaan noin 25 500 lajia sel
kärangattomia eläimiä. Todellinen määrä on ilmeises
ti yli 30 000. Uhanalaisuutta on voitu tarkastella noin 
11 900 lajista. Tarkastelluista selkärangattomista 6,1 
% on uhanalaisia: 63 hävinnyttä, 60 erittäin uhan
alaista, 98 vaarantunutta ja 512 silmälläpidettävää 
lajia. 
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NIVELMADOT 

n.,t, .... ..,,.."'t,-""' elää Suomessa 7 
tunnetaan 125 Näissä r"~'m'1 <;!"'~ 
uhanalaisia 
parhaiten lierot 
viidenkymmenen änkyrimatolajin . . . 
eidae) joukossa saattaa olla uhanala1s1akm 
Useimmat lajit ovat kuitenkin maassamme 
levinneitä, eikä niiden kannoissa ole havaittu suuria 
muutoksia. 

Uhanalainen nivelmato 

H irudo medicinalis Linnaeus 
verijuotikas, blodigel 
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Uhanalaisuus 

E 

eriiuc)tHcas on selvästi taantunut monessa Eurocman 
maassa. Suomesta tunnettiin 1800-luvun 
~"·"' 1 "'"""'"" suuresta osasta Etelä- ja Keski-Suomea. 
"''"''"'"""' elinvoimaisia kantoja on ainoastaan parissa 
'"' ....... , ....... ..,,, .... Ahvenanmaalla sekä Uudellamaalla Tenho-

Niissä ei ole havaittu viime vuosina muutoksia. 

Elinympäristöt Uhanalaialaisuuden syyt 

Vr Vr,R 



NILVIÄISET 

Tarkastelun laajuus ja luetf.elon muutokset 

Toimikunnan selkärangattomien eläinten jaosto on 
kartoittanut uhanalaisten nilviäisten nykytilaa ja tar
kastellut mahdollisten uusien uhanalaisten lajien mu
kaanottoa sekä tehnyt ehdotuksen uhanalaisten nilvi
äisten uudeksi luetteloksi. Sen apuna on 

Valovirta. 

Nilviäisten (Mollusca) pääjaksoon kuuluvat Suomes
sa kotiloiden (Gastropoda) ja simpukoiden (Bivalvia) 
luokat, joissa on yhteensä 158 lajia. Lajimäärä ei ole 
viime vuosina muuttunut. 

Tietämys simpukoiden levinneisyydestä kasvoi huo
mattavasti, kun viiden Pohjoismaan yhteistyönä saa
tiin valmiiksi piensimpukoiden kartoitus. Vastaavan
lainen selvitys on tekeillä suursimpukoiden levinnei
syydestä. 

Nilviäisten joukossa on useita harvinaisia lajeja, jois
ta kuitenkin vain joidenkin olemassaoloa ja elinympä
ristön säilymistä ihmisen toiminta uhkaa suoranaises
ti. Ryhmään kohdistuva välillinen uhka on kuitenkin 
laajaa ja monitahoista. 

Aikaisemmassa uhanalaisten nilviäisten luettelossa oli 
15 uhanalaista lajia. Nyt niitä on 23 eli noin 15 % 
lajimäärästämme. Niiden jakautuma on seuraava: 

1990 
1985 

H E 

3 
3 

V St Sh Sp Yhteensä 

3 
2 

15 
9 

23 
15 

Luettelosta ei ole poistettu yhtään lajia. Sen sijaan 
siihen on lisätty yksi vaarantunut ja seitsemän silmäl
läpidettävää lajia. Lisääntynyt tietämyksemme nilvi
äisiin kohdistuvista välillisistä uhkatekijöistä on kas
vattanut silmälläpidettävien lajien määrää. 

Maakotilot 

Suomen 126 kotilolajista 87 elää maalla. Niistä kolme 
on erittäin uhanalaista, kaksi vaaraantunutta sekä 14 
silmälläpidettäviä. Kaikki kolme erittäin uhanalaista 
maakotilolajia kuuluvat sulkukotiloiden heimoon 
(Clausiliidae). 

Suorasuusulkukotilon (Cochlodina orthostoma) eri
tyisvaatimukset on otettu huomioon lajin ainoalle 
löytöpaikalle, Karjalohjan Karkalin Iuonnonpuistolie 
laaditussa hoitosuunnitelmassa. ' 

Hienouurresulkukotilon (Clausilia dubia) ainoan jäl
jellä olevan, Jyväskylän Ylistönmäessä sijaitsevan 
esiintymän laajuus ja koko kartoitettiin tarkkaan. 
Alueella arvoitiin elävän noin 3 500 yksilöä. Niistä 
suurin osa oli mäen varsinaisen lehdon ulkopuolella 
Jyväskylän yliopiston uudisrakennusten ja tiemuutos
ten alle jääväliä rinnealueella. Rakentamiskohteen alle 
jäävää kariketta siirrettiin ylemmäksi lehdon alueelle, 

mutta toimen onnistumisesta ei kuitenkaan ole takei
ta. Huomattava osa kotiloista ja niille sopivasta elin
ympäristöstä jäi rakennustyömaan ja tien pengerryk
sen alle. Populaatiota tutkittiin viimeksi syksyllä 1990. 
Toisen tunnetun, Muuramen Riihivuoressa sijainneen 
hienouurresulkukotiloesiintymän olemassaolosta ei ole 
saatu varmuutta. Etsinnöissä lajia ei ole enää löydetty. 
Hienouurresulkukotilo on Ruotsin uhanalaisuustarkas
telussa luokiteltu silmälläpide.ttfuzäksi. 

Harmaasulkukotilon (Bulgarica ainoan esiinty
män ydinalue Lieksan Kolin vaarana on noin 400 m:n 
päässä lähimmästä hiihtohissistä. Populaatiota tutkit
tiin ja sen olemassaolo varmennettiin viimeksi 1990. 
Kolin kansallispuiston perustaminen takaa harmaa
sulkukotilolle laajemman elinympäristön. Nykyisellä 
esiintymispaikalla haavat ovat melko vanhoja ja tule
vat aikaa myöten häviämään, sillä nuorennoksia ei 
paikalla ole. Jos haapaa ei saada hoitotoimin uusiutu
maan paikalla, tulee kotiJoita siirtää muualle Kolin 
alueen haavikoihin. Myös Ruotsin uhanalaisuustar
kastelussa harmaasulkukotilo on luokiteltu erittäin 
uhanalaiseksi. 

Vaarantuneisiin nilviäisiin kuuluu kaksi maakotilola
jia. Pikkuahmattikotilon (Ena obscura) kummatkin 
löytöpaikat ovat Ahvenanmaalla; toinen Saltvikissa 
suojelualueella, toinen Eckerössä (uusi löytöpaikka). 
Uusi vaarantuneeksi arvioitu maakotilolaji, lapinsie
menkotilo (Columella columella) elää hyvin harvinai
sena Lapin tunturialueilla. Sitä on löydetty muutamal
ta letolta ja kalkkikallion aluskosteikosta Inarin, Uts
joen (Kevon kanjoni) ja Enontekiön (Kilpisjärvi) 
kunnista. Sitä uhkaa lähinnä maaperän happamoitu
minen. Lapinsiemenkotilo on Ruotsin uhanalaisuus
tarkastelussa luokiteltu silmälläpidettäväksi. 

Edellisessä luettelossa mukana olleiden silmälläpidet
tävien kotiJoiden löytöpaikkojen määrissä ei ole ta
pahtunut oleellisia muutoksia. Lettosiemenkotilo 
(Vertigo geyeri) on löytynyt Hollolasta. 

Uusista silmälläpidettävistä lajeista leveäkierrekiilto
kotilo (Aegopinella nitidula) on harvinainen lehtolaji, 
jota on tavattu muutamasta paikasta Ahvenanmaalta 
ja Lounais-Suomesta. Piikkikotilo (Acanthinula acu
leata) on helposti tunnettavissa oleva Etelä-Suomen 
lämpimien rinnelehtojen laji. Salpausselän pohjois
puolelta sitä on löytynyt vain vaateliaista !ehdoista. 
Pienisiemenkotilo (Vertigo pygmaea) on kosteiden 
lehtojen laji, joka on Suomessa levinneisyysalueensa 
pohjoisrajalla. Sen kymmenkunta löytöpaikkaa sijoit
tuvat etelärannikolle ja Ahvenanmaalle. Kääpiösarvi
kotilo (Carychium minimum) on lehtojen kosteikkola
ji, joka elää savipitoisissa purolaaksoissa, saniaisleh
doissa ja lähdepitoisilla lehtorinteillä aina Oulun tie
noille asti. Pohjansiemenkotilo (Vertigo modesta arc
tica) on Lapin tunturialueen lettojen ja rehevien puro
laaksojen laji. 

MaakotiJoita on erityisen runsaasti mikroilmastoltaan 
edullisissa rinnelehdoissa. Useat uhanalaiset lajit 
suosivat kalkkipitoisia alueita. Erittäin suosittuja ovat 
jalojen lehtipuiden, pähkinäpensaan ja haavan lehti
karikkeet. Näistä nilviäiset pystyvät saamaan runsaas
ti kalkkia. Lisäksi ne tarjoavat suojaisan elinympäris
tön kylmänaroille lajeille. Osalle lajeista ovat jalojen 
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lehtipuiden tai haavan vanhat rungot tärkeitä lisäelin
ympäristöjä. 

Maakotilaita uhkaa lehtojen väheneminen, rinnemet
sien harvennushakkuut, jolloin ensiksi poistetaan 
vanhat haavat, mikroilmastoltaan edullisten lumenvii
pymärinteiden rakentaminen laskettelurinteiksi, letto
jen ojitus, maaperän happamoituminen ja ihmisen 
aiheuttamat pohjavesimuutokset lähdepitoisilla rinne
alueilla. 

V esikotilot 

Suomen 39 vesikotilolajin joukossa on yleisten lajien 
lisäksi neljä vain murtovedessä elävää lajia, yksi 
Pohjois-Suomessa elävä laji, yksi virtaavissa vesissä 
elävä laji ja neljä harvinaista lajia, joiden ei toistaisek
si arvioida olevan uhattuina. Vesikotiloista vain yksi, 
hoikkasarvikotilo (Bithynia leachi) on arvioitu uhan
alaiseksi. Sen molemmat Suomesta tunnetut löydöt 
ovat jo yli sadan vuoden takaa. Vesikotiloi ta on tutkit
tu kuitenkin niin vähän, että hoikkasarvikotilon hävi
ämistä ei ole voitu varmentaa. 

Vesikotilaita uhkaa vesien happamoituminen, kemial
linen ja kiintoaineiden kuormitus sekä rakentaminen. 

Simpukat 

Suomessa on 32 simpukkalajia, joista ns. piensimpu
koita (alle 10 mm) on 21 ja ns. suursimpukoita (yli 10 
mm) 11lajia. Simpukoita elää sekä suolattomassa että 
suolaisessa vedessä. Murtovedessä elää neljä suursim
pukkalajia, joiden toukkavaiheet ovat vapaasti uivia. 
Virtaavissa vesissä elää puolestaan kaksi suursimpuk
kalajia, joista jokihelmisimpukka oli ensimmäinen 
maassamme rauhoitettu selkärangaton eläin (1955). 
Suolattoman veden simpukoiden ns. glokidio-toukka 
kehittyy emosimpukan kiduksissa. Suursimpukoiden 
toukat loisivat väli-isäntinä toimivissa kaloissa, joten 
isännän toimeentulo on myös simpukkalajien menes
tymisen edellytys. 

Muutokset vaarantuneen jokihelmisimpukan (Marga
ritifera margaritifera) esiintymisalueissa ovat suhteel
lisen hitaita johtuen eläimen pitkäikäisyydestä ja täys
ikasvuisten yksilöiden kestävyydestä ympäristömuu
toksia vastaan. Luonnontieteellisen keskusmuseon ja 
Suomen WWF:n yhteisen jokihelmisimpukkatyöryh
män viime vuosina tutkimista entisistä jokihelmisim
pukkajoista ei kaikista enää löytynyt lajia. Toisaalta 
Pohjois-Suomen entisöitävistä tukinuittojoista on 
löytynyt useamman tuhannen yksilön simpukkaesiin
tymiä, jotka oikein hoidettuna ovat elinkelpoisia. 

Jokihelmisimpukan lisääntymisen häiriintyminen tai 
loppuminen on vakava uhka lajin olemassaololle lä
hes jokaisess.~ Etelä-Suomen ja Länsi-Lapin joessa. 
Esimerkiksi Ahtävänjoen noin 50 000 jokihelmisim
pukkaa eivät ole pystyneet lisääntymään enää 20 vuo
teen. Mustienjoen kanta ei ole lisääntynyt 40 vuoteen. 
Jokihelmisimpukan viimeaikaisessa suojelussa onkin 
keskitytty lisääntymisolojen parantamiseen. Simpuk
kakantaa kasvattavana menetelmänä on kokeiltu pu
rotaimenten tartuttamista jokihelmisimpukan gloki
dio-toukilla. Teoreettisesti voidaan 3 000 väli-isäntä
kalan avulla tuoda simpukka-alueelle noin puoli mil
joonaa uutta jokihelmisimpukan alkua. Ongelmana on 
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veden laadun ja kiintoainepitoisuuden pitäminen 
15-20 vuotta niin hyvänä, etteivät nuoret simpukat 
kuole ennen kuin ne saavuttavat sukukypsyyden. 
Jokihelmisimpukka on Ruotsin uhanalaisuustarkaste
lussa luokiteltu silmälläpidettäväksi. 

Uusi silmälläpidettävä laji, vuollejokisimpukka (Unio 
crassus) elää virtaavissa vesissä ja muistuttaa elinta
voiltaan suuresti jokihelmisimpukkaa. Sen levinnei
syysalue rajoittuu kuitenkin vain Etelä- ja Keski
Suomeen, jossa virtaavien vesien lajeihin kohdistuu 
jatkuvasti suuri uhka. Niinikään silmälläpidettävä 
syvännesimpukka (Pisidium subtilestriatum) elää 
harvinaisena suurten järvien syvänteissä ja on siksi 
altis pohjaan Iaskeutuvalle kuormitukselle. 

Simpukoita uhkaa vesien happamoituminen ja muu 
kemiallinen pilaantuminen, kiintoainekuormitus suo
ja metsäojituksen seurauksena sekä rakentaminen, mm. 
koskien entisöiminen. Viimeaikaisissa tutkimuksissa 
on todettu että erityisesti toukkavaihe on herkkä 
happamoitumiselle. Vesien happamoituminen voi 
myös vaikeuttaa simpukoiden kuoreensa tarvitseman 
kalkin ottoa. Kiintoainekuormitus uhkaa etenkin vir
taavien vesien lajeja, koska niissä toimenpiteiden 
haittavaikutukset saattavat ulottua useiden kymme
nien kilometrien päähän. 

Vertailu muihin maihin 

Ruotsin ja Saksan (Länsi-Saksa) uhanalaisten nilvi
äisten luetteloihin verrattuna Suomen uhanalaisten 
lajien määrä on varsin pieni (taulukko 22). Ruotsissa 
uhanalaisten lajien suhteellinen osuus lienee suurem
man lajimäärän ansiosta samansuuruinen kuin Suo
messa, sen sijaan Saksassa nilviäisistä jo joka toinen 
on uhattuna. Saksassa ovat eniten kärsineet simpukat 
ja vesikotilot, joita uhkaa pääasiassa vesien pilaantu
minen. 

Taulukko 22. Uhanalaisten nilviäisten lukumää
rät Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. 

Suomi 

H 
E 3 
V 3 
St 1 
Sh 15 
Sp 1 

Yhteensä 23 
% lajeista 14,6 

Ruotsi 

1 
6 
6 

11 
15 

39 
? 

Saksa 

3 
25 
40 
77 

145 
48,2 



Uhanalaiset nilviäiset 

J.1ulg(lricacaiia·(Held) 
ll~(;t(tSl!IJru~()ti)q, ()~~spqt§P:~91\I:l. 
Cochlodina orthostoma (Menke) 
suorasuusulkukotilo, rak spolsnäcka 
Clau~iliå'dubiå Dtåpåiftl!Ud 
~i~.llggtlp:~~lllJsU~<?!.il.o, ... §~i$ ... SJ?()~Sn~g~~ 
Columella columella (Martens) * 
lapinsiemenkotilo, lappgrynsnäcka 

ft1J(l .. .()ks~urå{Mti1Jer) 
pikkuahmattikotilo;mindte .•. tornsnäckå 
Margaritifera margaritifera (Linnaeus) 
jokihelmisimpukka, flodpärlmussla 

(J~1ychium IJ'linimu'n:mnner * 
k~~piös~W:otiJPr qyiifglloJ:P.~n~~~a. ···. 

Uhanalaisuus 

V 

V 

Aegopinella pura (Alder) Sh 
viherkiiltokotilo, grönskimmersnäcka 

v§,~8iipineua n[f,idula (Di:åfuiril~tiä) .··~ .· .·•············ ···· •·· .. ···••· ····.·.··.···.··.········•· .• ·· ·· Sh 
ley~äki~~~i~\tql(gtHp, br(fdl:)apqa,<l s~!m1Ilers.I)äctca. 
Acanthinula aculeata (Mtiller) * . . . Sh 
pii~ikqtilo, .... ta.gg§nij~ka 
Oxychllu~ .. alliarir-t$ {J\Il~lJ~r) ·> 
laukkakotilo, Jöksnäckä 
Peiforatella bidentata (Gmelin) Sh 
kak~itia.m~~l~kpt!.!Q~ .. J~ci.~n~pka 
Pisiäium subtit1~(ti~tum:·~ifldhoJrh * • Sh. 
syvännehemesimpukka, ... djupoottenmussla ..... · 
Pisidium supinum Schmidt Sh 
et~läJlhe~~~iiTIPll~?• .. ~Yclfu!l11l1SSl~:t 
•Vertigb · .ge~esii{Gi'ed.l~r~ Sh 
kall<l§si~1ll~!l1CPt~lg, .... ·~~.l(gryl'l~9:~gk!l. 
Vertigo geyeri Lindholm Sh 
lettosi~ITI~n!'cotil(), .. ](~~ns11äcka 
fertigo cmgustiQr JefcfreY:s ... ··· .. · Sh 
lql~Mi~tl:l~I!l<:;()JilO? .• ~Il1ill g~~~ti~~l\:lf . 
Vertigo pygmaea (Draparnaud) * Sh 
pienisieiTI~n.kgtilp~···.··s•rnl)grynsi1äf}(~. 
yertigo· .. m.o4e~ta.·arctiqtf C\Y~l~nl)etg) • ·* 
pq1fj~&i.~rn~Ilkgtilq,·.1Jgrclgryl1~J::iiiclca., 
Vitrea Clystallina (Mtiller) 
Ig!s~Witlc9lilQ1 , ~stCllls~~~~~ 
f"i(re{f•·~f!niraclä ....• (~~~~ri~!l~);:}.····•••.•••.. sh 
Ji.ttf}ä.l<rist~li.IcQfUQ, Pl!!Jt .. l<:ti~®l$!1lt~a ··•. 
Unia crassus Philipssan * Sh 
vuollejokisimpukka, tjockskalig målarmussla 

~[tfiynia lea~ht ($he];1h~d) Sp 
J!qi~l.lS<UYikg!iJQ, S1Jl~hqm,~p~c~a 

Elin ympäristöt 

Mli 

M:H. 

Sl,Kk 

Vj,Vp 

Ml 

Ml 

Vj 

Uhanalaisuuden 
syyt 

R:Mp,l\fi 

Mp,Mi 

Kh 

Kh,Vr,P,O 

Mp,R 

Mp,O,Ml 

Kh,Vr 

Mp,Kii 
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NIVELJALKAISET 

uu<-<HUJ.<uo•L'-'~' lajien määrät. Sakkojalkaisten 
ja harvajalkaisten (Pauropoda) luokkien 

uhanalaisuutta ei voitu arvioida. Uhanalaisiksi 
kat:sottiin nyt tarkastelluista 
Uhanalaisten ja kasvien SU<)Je.lut<)irruklllnrlan 
mietinnössä vastaava osuus oli noin 
yksinomaan hv1önt:eisten perus.teE~H1sernn:tas1ta 
oinnista. 

Taulukko 23. Ni"ve •. jalkaiist(!D uhanalaisuus luokittain uhanalaisten lajien osuudet tarkasteliuista 
lajeista. 

Luokka Tarkasteltu Yht. 

2 500 n. 650 
n. 300 n. 100 

20 20 

8 
n. 19 500 n. 9 400 

n.22 200 n. 

HÄMÄHÄKKIELÄIMET 

Työryhmä ja tarkastelun laajuus 
Toimikunnan selkärangattomien eläinten jaoston li
säksi hämähäkkieläinten uhanalaisuuden arviointiin 
osallistuivat Pekka T. Lehtinen ja Seppo Koponen. 

Suomen hämähäkkieläimistä (Arachnida) ei ole ajan 
tasalla olevia lajiluetteloita, eikä kaikkien ryhmien la
jimääräkään ole kovin hyvin tiedossa. Parhaiten tun
netusta ryhmästä, hämähäkeistä, oli käytettävissä luet
telon julkaisematon käsikirjoitusversio. 

Tarkastelua pyrittiin laajentamaan hämähäkkien, luk
kien ja valeskorpionien lisäksi myös punkkeihin. 
Suurinta osaa punkeista ei kuitenkaan voitu lainkaan 
tarkastella puutteellisen tuntemuksen takia. Ainoas
taan alalahkon Mesostigmata eräiden heimoryhmien 
(kolmannes tunnetuista 300 lajista) uhanalaisiin elin
ympäristöihin, lähinnä vanhoihin metsiin ja lahopui
hin, sitoutuneita lajeja tarkasteltiin alustavasti. Niistä 
poimittiin esiin eräitä elinpaikkojensa perusteella uhan
alaisiksi arvioitavia lajeja. Niitä ei kuitenkaan katsot
tu perustelluksi ottaa mukaan luetteloon. 

Uusi luettelo 

Uhanalaisiksi katsottiin nyt yhteensä 38 hämähäkkie
läinlajia. Näistä yksi kuuluu valeskorpioneihin, kaik
ki muut ovat hämähäkkejä. Kaikki edelliseen luette
loon lisätyt 11 lajia arvioitiin silmälläpidettäviksi. 
Uhanalaisten lajien luokittainen jakautuma on seuraa
va: 

1990 
1985 

96 

H E V St Sh 

2 
2 1 

5 
5 

20 9 
6 

Yhteensä 

38 
27 

900 

38 

2 10 
20 

59 55 87 463 664 7,1 

62 57 95 495 709 

Hämähäkkejä tunnetaan maastamme hieman yli 600 
lajia, joten niistä katsottiin nyt uhanalaisiksi noin kuusi 

Uusista uhanalaisista hämähäkeistä neljä on meren
rantalajeja, joiden elinpaikkoja uhkaavat pääasiassa 
rakentaminen ja rantojen virkistyskäyttö. Punakivik
kohämähäkki (Zelotes electus, heimo Gnaphosidae, 
kivikkohämähäkit) on isojen hiekkarantojen laji, joka 
tunnetaan vain Hankoniemeltä ja Nauvon Sandöstä. 
Toinen hiekkarantalaji nuijarapuhämähäkki ( Ozyptila 
clarvet'lta. Thomisidae, rapuhämähäkit) on tavattu vain 
Ahvenanmaalta. Hietikkojuoksuhämähäkki (Tricca fi
gurata, Lycosidae, juoksuhämähäkit) on paljon läm
pöä vaativa rantalaji, jota on löydetty Suomesta vain 
Kymen läänin rannikolta. Idänriippuhämähäkki (Lept
hyphantes keyserlingi, Linyphiidae, riippuhämähäkit) 
on tavattu vain muutamasta paikasta etelärannikolta. 

Molemmat uhanalaiset Micaria-lajit vaativat 
lämpimiä paikkoja. Muurahaiskiiltohämähäkki 
micaria) on keto1aji, jota on tavattu muutamasta pai
kasta Ahvenanmaalta sekä Nauvosta. Rinnekiiltohä
mähäkki (M. fulgens) tunnetaan parista paikasta Lou
nais-Suomessa. Sen elinympäristöt ovat paisteisia 
kalliorinteitä. 

Lehdoissa elävistä lajeista lehtopussihämähäkki 
(Apostenus fuscus, Liocraniidae) tunnetaan vain Loh
jan lehtokeskuksen alueelta. Jättirapuhämähäkki 
(Xysticus cmnbridgei, rapuhämähäkit) on suuri ja sil
määnpistävä laji, jota on viime aikoina löydetty vain 
Ruissalosta nykyisten suojelualueiden ulkopuolelta. 
Lehtokääpiöhämähäkki ( Colobocyba u ... ,.J.._,.,.,., 
nidae, kääpiöhämähäkit) on itäinen lehtolaji, 
löytöjä Joutsenosta ja Kiteeltä. 

K.ä.fP1Jättän1älltäkkl (Aulonia att1zmanj~. J'I.LVL'-"''-"H~u .... 
on oman kehityslinjansa eOliSt<lla, 

muista suomalaisista smrnl:llSJlstalan. 



Rannat 

Kalliot 

Tunturit 

Hakamaat 

Yhteensä 

4 

minen 

Yhteensä 38 100 

100 



Uhanalaiset hämähäkkieläimet 

Ageli{ry21abyrinthidd··.·~Glert~} 
suppilahämähäkki,.•.trattspindel 
Nuctenea ixobola (Thorell) 
puistoristihämähäkki 

OZJi#ilii gifr:tschl· Ktiråta 
l~tt()tapull.iiirli:illäkl.Q.\ 

Aculepeira ceropegia (Walckenaer) 
rämeristihämähäkki 

'fkaneus il!lgulattis· .. Clerck 
}{yl@.yri~t!hiipl@iililf~ ........... . 
Berlandina cinerea Menge 
hietakivikkohämähäkki 
S(itiJatliis brzt[eltt (JacJs:~on) · 
Iett:(}kääpiphäm1:UläAAi. 
Titanoeca quadriguttata (Hahn) 
täplälouhikkohämähäkki 

A.i:anelis sqeyziS.(L 
j§(jJj~tihärnähi\l<ki 

Uhanalaisuus 

H 

V 

Acartauchenis scurrilis (0. Pickard-Cambridge) * Sh 
nuiTimimuurah~ishä111äll~i 
Alf.lo{lia .. alljimang {Witlpl,cenaet) tj<.· 
käfPpähiffiiäh@ 
Centromerus persimilis (O.P. Cambridge) 
kaJv(lsriippuh~lllä~älclci 
Ceraticelus bulbosus (Emertöri) 
kuusamottkääpiöhäriiähäki 
Cicurina cicur (Fabricius) 

Sh 

Sh 

Sh 
l()l:lna~IlYarpUhäiTI.~häkki 
(Jolqbocyba. bispissq<(o~·· PickåfC:h~ambndge)·· .• •~ Sh 
Ief!tPtcMPi{)))äl!läht®<i••····•·.·.······ .. ·••····i· ... ·•· .•..•..•.. c •···• 

Drassyllus exiguus (Miiller & Schenkel) 
kalkkikivikkohämähäkki 
Etigpne )ifek~i Jåck~on 
irlarinirilcääpiöhamähäkki 
M eta menardi Latreille 
luoh1hämähäkki, ~ällai"spi~del 

Ji:fJifk~p{8häihiilJJjtner~.·(\Viehle) 
Micaria formicaria (Sundevall,) * 
muurahaiskiiltohämähäkki 
M icartafulg(!nS CWålcken~er,)·· .. :!< 
rinnekiiltohämähäkki 
Mioxena blanda (Simon) 
kalkkikääpiöhämähäkki 
()iyptilå·· gläyeqtå(Y'/alck~rtaet) * 
nuij3ff:1PUlt~äh~l9si 
Pellenes tripunctatus (Wålckeriäer) 
k~rjenE?l"ihälllä~äJcki 
Pepono(]rgniu.mpra~cep~ (MiJler) 
karjalarikääpiöhäfuähäklci 
Rhaebothorax foveata (Dahl) 
rahkakääpiöhämähäkki 
Xystit:us cgm-bfidgei (Blapk;wall) 
j~ttit'~P#li1:ihtähäklct 
Zelotes electus (C.L. Koch) * 
punakivikkohämähäkki 
ZoraparalleJa. Simo11 
lytt() .. o]fajall@1iirlläh.äl4ci 
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Elinympäristöt 
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Ih 

K 
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In 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 

Apostenus fuscus Westring * Sp 
lehtopussihämähäkki 
Arctobius agelenoides Emerton Sp 
pohjanpimentohämähäkki 
Brommella falcigera (Balogh) Sp 
rinnevarpuhämähäkki 
Emblyna brevidens (Kulzynski) Sp 
kosteikkovarpuhämähäkki 
Lamprochernes chyzeri (Tömasvary) Sp 
aarnivaleskorpioni 
Lepthyphantes keyserlingi (Ausserer) * Sp 
idänriippuhämähäkki 
Pellenes lapponicus (Sundevall) Sp 
pohjanhyppyhämähäkki 
Syedra cavernarum (L. Koch) Sp 
onkaloriippuhämähäkki 
Tricca figurata (Simon) * Sp 
hietikkojuoksuhämähäkki 

ÄYRIÄISET 

Äyriäisistä (Crustacea) ei ole saatu riittävästi uutta 
tietoa aiempaa perusteellisempaa uhanalaisuustarkas
telua varten. Arvioinnissa on ollut edelleen mukana 
noin 100 lajia maamme runsaasta 300 äyriäislajista. 
Uhanalaisten lajien luetteloon ei ole tehty muutoksia. 
Kahdesta uhanalaiseksi arvioidusta äyriäisestä hävin
neeksi katsottua pikkusokkosiiraa ei ole löydetty 
uudestaan. Silmälläpidettävää jättikatkaa, joka elää 

Uhanalaiset äyriäiset 

syyt 

Ml Mp 

T,Mki ? 

K R 

Ik R 

Mli,Mki Ml,Mp,Mi 

Ri R,N 

M ? 

Ml R,M,Ku 

Ri R,N 

muutamissa syvimmissä järvissämme, uhkaavat edel
leen kemialliset haitat haitat, ennen muuta vesien 
likaantuminen. 

Suuressa osassa Eurooppaa uhanalaiseksi katsottu rapu 
(Astacus astacus) on taantunut edelleen myös Suo
messa. Se saattaa joissakin maamme osissa olla jo 
uhanalainen, mutta valtakunnalliseen luetteloon sitä 
ei vielä otettu mukaan. 

Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

Platyarthrus hof!manseggi Brandt 
pikkusokkosiira 

Gammaracanthus lacustris San; 
jättikatka 

H 

Sh 

Ir R 

Vk Kh 
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KAKSOISJALKAISET 

Kaksoisjalkaisten (Diplopoda) uhanalaisuusarvioin
tia ei saatujen niukkojen uusien havaintojen perus
teella muutettu. 

Vaarantuneesta kalkkikaksoisjalkaisesta ei ole saatu 

Uhanalaiset kaksoisj aikaiset 

uusia havaintoja. Sen Västanfjärdin Västerillossa si
jaitsevan esiintymän nykytila tulisi kartoittaa mahdol
lisimman pian. Silmälläpidettävän puistokaksoisjal
kaisen tunnettu esiintymä Turussa on säilynyt elinvoi
maisena. 

Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

Iul.us scdnicuj Lohmander 
'lqukkikaksoisjl:llk:ainen 

Cylindroiulus londinensis (Leach) 
puistokaksoisjalkainen 

JUOKSUJALKAISET 

V 

Sh 

Juoksujalkaisten (Chilopoda) uhanalaisuutta ei tar
kasteltu perinpohjin uudelleen. Kolmesta uhanalai
seksi katsotusta lajista ei ole saatu uusia havaintoja. 

Uhanalaiset juoksujalkaiset 

Kk R 

Ip R 

Erittäin uhanalaiseksi luokiteltua viherjuoksujalkais
ta ei etsinnästä huolimatta ole enää löydetty, joten laji 
on ilmeisesti hävinnyt maastamme. 

Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

:Geophilus cittpbphagus.Lea,th (E) 
tYih~rjug:[{~l;ljal1f~~11 
Brachygeophilus truncorum (Bergsoe & Meinert) V 
tammijuoksujalkainen 
(7eophil~s elegtricus. (Linnaeus) 
!s9jt19k~ujalk:~:11_en 
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HYÖNTEISET 

Suomesta tunnetaan tällä hetkellä lähes 20 000 hyön
teislajia. Tietämys lajistostamme on kuitenkin edel
leen puutteellista. Viimeksi kuluneen viiden vuoden 
aikana maastamme on ilmoitettu yli 300 uutta lajia, 
etenkin kaksisiipisiä ja pistiäisiä. Näiden ryhmien la
jimäärä kasvanee vielä tulevaisuudessa useilla sadoil
la, kunhan huonosti tunnettuja ryhmiä ehditään selvit
tää. Etenkin osa uusista perhos- ja kovakuoriaislajeis
ta on tarkentuneen systemaattisen tutkimuksen ansio
ta. Vain pieni osa niistä on varsinaisia uudistulokkai
ta. Joitakin uusia lajeja asettuu kuitenkin jatkuvasti 
maahamme. Useimmat niistä elävät erilaisilla kult
tuuripaikoilla. Sen sijaan luonnonekosysteemeihin ne 
pystyvät vakiintumaan harvoin. 

Koska hyönteisten elintavat eroavat toisistaan paljon, 
vähenemisen syitä ja uhkatekijöitä käsitellään edem
pänä hyönteislahkoittain. Taulukossa 26 on yhteenve
tona esitetty uhanalaisten lajien määrät ja suhteelliset 
osuudet eri hyönteislahkoissa. Todelliset määrät ovat 
lähes kaikissa hyönteislahkoissa arvioitua suurempia, 
sillä useimmissa niistä on lajiryhmiä tai kokonaisia 
heimoja, joiden uhanalaisuutta on voitu tarkastella 
tietojen puutteen vuoksi vain ylimalkaisesti. 

Seuraavissa hyönteislahkoissa ei toimikunnan käy
tössä olleiden tietojen perusteella ole uhanalaisia laje
ja (Suomen lajimäärä suluissa): 

Hyppyhäntäiset Collembola (206) 
Esihyönteiset Protura (3) 

Kaksisukahäntäiset Diplura 
Kolmisukahäntäiset Thysanura ( 4) 
Pihtihäntäiset Derrnaptera (2) 
Torakat Dictyoptera (2) 
Jäytiäiset Psocoptera (61) 
Väiveet Mallophaga (272) 
Täit Anoplura (18) 
Ripsiäiset Thysanoptera ( 114) 
Kierresiipiset Strepsiptera (5) 

Näistä hyönteislahkoista mm. hyppyhäntäisten, jäyti
äisten, ja väiveiden joukossa saattaa kuitenkin olla 
uhanalaisia lajeja. Tietojen vähäisyys esti niiden tar
kemman etsinnän. Hyppyhäntäisiä on esimerkiksi 
lehtometsien karikkeessa, puiden kuoren koloissa ja 
lannassa eli paikoissa, joissa on paljon hajaavaa elo
peräistä ainesta. Lehdoissa, vanhoissa kangasmetsis
sä ja laidunmailla tapahtuneet suuret muutokset ovat 
todennäköisesti vaikuttaneet myös hyppyhäntäislajis
toon. 

Pääosa jäytiäisistämme elää puiden rungoillla ja ok
sistoissa syöden leviä ja jäkäliä. Happamoituminen 
on muuttanut suuresti puiden päällysvieraslajistoa ja 
samalla todennäköisesti myös jäytiäisten runsaussuh
teita. Väivelajeistamme kymmenkunta loisii nisäk
käillä, kaikki muut linnuilla. Ne ovat lajisidonnaisia. 
Esimerkiksi kullakin lintulajilla on oma väiveensä, 
joillakin useampiakin lajeja. Periaatteessa ainakin 
uhanalaisten lajien väiveet ovat myös uhanalaisia. 

Taulukko 26. Hyönteisten uhanalaisuus lahkoittain ja uhanalaisten lajien osuudet tarkastelluista lajeista. 

Lahko Uhanalaisuusluokka Lajimäärä Uhanalaisuus 
H E V St Sh Sp Yht. Suomessa arvioitu % 

Päivänkorennot Ephemeroptera 5 6 50 50 12,0 
Sudenkorennot Odonata 3 1 2 6 52 52 11,5 
Koskikorennot Plecoptera 1 1 3 5 34 34 14,7 
Suorasiipiset Orthoptera 1 2 3 32 32 9,4 
Luteet Heteroptera 4 2 4 20 31 478 478 6,5 
Yhtäläissiipiset Homoptera 1 1 4 7 793 329 2,1 
Verkkosiipiset Neuroptera 2 3 60 60 5,0 
Kärsäkorennot Mecoptera 1 1 6 6 16,7 
Perhoset Lepidoptera 10 16 19 18 84 7 154 2 338 2 338 6,6 
Vesiperhoset Trichoptera 4 1 5 205 205 2,4 
Kaksisiipiset Diptera 4 9 5 10 4 33 5 170 n.400 8,2 
Kirput Siphonaptera 1 1 54 54 1,9 
Pistiäiset Hymenoptera 2 2 3 18 34 18 77 5 644 n.l 500 5,1 
Kovakuoriaiset Coleoptera 39 31 49 87 80 45 332 3 620 3 620 9,2 

Hyönteiset yhteensä lajeja 59 55 87 142 247 77 664 19 200 n. 9100 7,3 

Mukaan ei ole laskettu erikseen merkittyjä kulttuurilajeja. Hyönteislajien kokonaislajimäärään sisältyvät myös taulukosta puuttuvat 
lahkot. Lajimäärät vastaavat vuoden 1990 lopun tilannetta. 
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p ÄIV ÄNKORENNOT 

Toimikunnan apuna ovat päivänkorentoja (Epheme
roptera) käsiteltäessä olleet Pauli Bagge ja Eino Savo
lainen. Suomesta tunnetaan tällä hetkellä 50 lajia, 
joista kaksi on todettu vasta 1980-1uvulla. Lajistoom
me ei enää ole odotettavissa suuria muutoksia, sen 
sijaan tiedot eri lajien levinneisyydestä ovat edelleen 
puutteellisia. 

Uhanalaisten päivänkorentojen lukumäärä on uuden 
arvion mukaan kaksinkertaistunut. Kaikki kuusi (12 
% lajistostamme) ovat silmälläpidettäviä. Niiden ja
kautuma on seuraava: 

1990 
1985 

H E V St Sh Sp Yhteensä 

4 
2 

2 
1 

6 
3 

Kaksi silmälläpidettävää puutteellisesti tunnettua la
jia saattavat olla hyvinkin uhanalaisia. 

Edellisessä luettelossa mukana olleet outasurviainen 
(vanhalta nimeltään tunturisurviainen, Metretopus al-

Uhanalaiset päivänkorennot 

l}aeti~·ti(!qe~au(le<I{effer111ii1Id· ~ 
puQlan~u:tc~ltaja,suryi(:lhllen; .. polslc.små4~gsliii1<ia 

ter), jokisurviainen (harrisurviainen, Brachycercus 
harrisella) sekä petosurviainen (vuosurviainen, Rap
tobaetopus tenellus) katsotaan edelleen silmälläpidet
täviksi. Näistä kansainvälisesti erittäin harvinaisen 
outasurviaisen maailman viides löytö on 1980-luvul
ta Ruotsin Uumajasta. Se tunnetaan vain Suomesta (3 
löytöpaikkaa), Norjasta (luokiteltu siellä harvinaisek
si) ja Ruotsista. 

Luettelossa on mukana kolme uutta silmälläpidettä
vää lajia. Puolansukeltajasurviainen (Baetis liebenaue) 
löydettiin Suomelle uutena 1977 Kuhmosta. Se on 
kuvattu Puolasta ja tavattu myös Italiasta. Pohjanpu
rosurviainen (Paraleptophlebia werneri) on löydetty 
viimeksi Sodankylästä Lokan alueelta 1960-luvulla. 
Sillä on Euroopassa laaja levinneisyys. Se on luoki
teltu Norjassa harvinaiseksi (sjeldne). Kolmas uusi 
laji, tummanyhäsurviainen (Habrophlebia fusca) on 
todettu Suomesta ainoastaan Kuusamosta 1981. 

Päivänkorentojen toukat (nymfit) elävät erilaisissa 
virtaavissa vesissä ja järvien rantavyöhykkeessä. 
Uhanalaiset lajit elävät yhtä lukuunottamatta joissa. 
Niitä uhkaa vesistöjen rakentaminen, säännöstely ja 
likaaminen sekä erityisesti vesien happamoituminen. 

Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

Brachycercus harrisella Curtis Sh 
jokisl1rviainen(b.~isl,lrvi(linel1), Jlqdp1Ygpci(),g;~lända 
~ab~ophl~biail#sca Curti§ * ....... ·. ••••·•··. ··.••· < • Sh 
utmmariybliSltrviairten,.m9rlc .. ä1Ydagslända ·; 
M etretopus alter Bengtsson Sh 
outasurviainen (tunturisurviainen), fjälldagslända 

faralejitophlepia wef11~ft"Pliri#r*~ Sp 
J:>QhimtPl.li"Q~l.lrviamen ••. ·liteA. §trömda,gsläiJ,<Jf.t 
Raptobaetopus tenellus (Albarda) Sp 
petosurviainen (vuosurviainen), rovdagslända 

SUDENKORENNOT 

Sudenkorentoja (Odonata) käsiteltäessä ovat asian
tuntijoina olleet Matti Hämäläinen ja Pekka Valtonen. 
Suomen sudenkorentolajisto tunnetaan varsin hyvin. 
Vaikka ryhmän tutkijoita ja harrastajia on vain muu
tamia, on sudenkorentojen levinneisyys pystytty sel
vittämään melko hyvin. Kaikista lajeista on laadittu 
yhtenäiskoordinaatiston 10 x 10 km:n ruuduin esitetyt 
levinneisyyskartat. Suomesta on tavattu 52 lajia, eikä 
lajimäärässä ole tapahtunut muutoksia viime vuosina. 

Uhanalaisia sudenkorentoja on toimikunnan uuden 
arvion perusteella nyt yksi aikaisempaa enemmän, 
yhteensä kuusi lajia (12% lajeista). Ne jakaantuvat eri 
luokkiin seuraavasti: 
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1990 
1985 

H E V 

3 
2 

St Sh Sp Yhteensä 

1 
2 

6 
5 

Vaaraantuneesta eteläntyttökorennosta ( Coenagrion 
puella) ei ole havaittu uusia löytöpaikkoja, mutta se 
esiintyy edelleen kaikilla kolmella aiemmin tunnetul
la paikalla, Vehkalahden Sahaojalla ja Mustajoella 
sekä Mäntyharjun Vehkajoella. 

Vaarantunut kievanakorento (Aeshna viridis) elää 
edelleen runsaslukuisena Längelmäellä. Hauholta se 
saattaa olla kadonnut, sillä sitä ei ole kolmeen vuo-



teen enää löydetty. Muita Etelä-Hämeen esiintymiä ei 
ole kolmen viime vuoden aikana tarkastettu. Värtsi
lästä on havainto vuodelta 1989. 

Silmälläpidettävästä isoukonkorennosta (Aeshna cre
nata) on uusia tai ennestään tuntemattomia löytöjä 
Liperistä 1982, Nurmeksesta 1987 ja Espoosta 1990. 
Se on taantunut etenkin Länsi-Suomessa. Syynä on 
ollut elinympäristöjen, syvärantaisten suo- ja metsä
lampien tuhoutuminen. 

Aiemmin silmälläpidettäväksi harvinaiseksi arvioidus
ta sorjahukankorennosta (Libellula fulva) ei ole uusia 
löytöjä. Se on Suomessa hyvin harvinainen ja esiintyy 
nykyään ainoastaan Kiteen jokisuvannoissa. Tästä 
syystä se on nyt katsottu vaaraantuneeksi. Sorjahu
kankorento elää myös Keski-Euroopassa ja on vaa
raantunut mm. Saksassa ja Sveitsissä. 

Tundrakiiltokorennosta (Somatochlora sahlbergi) on 
muutamia uusia löytöjä viime vuosilta Utsjoelta. 
Toukkalöytöjen perusteella on varmistettu, että sillä 
on kotimainen kanta. Tundrakiiltokorento ei ole niin 
harvinainen kuin aikaisemmin on arvioitu. Sen elin
ympäristöä, koivuvyöhykkeen ja paljakan raja-alueen 

Uhanalaiset sudenkorennot 

pieniä lampia uhkaa etenkin Utsjoella happamoitumi
nen. 

Silmälläpidettävä kääpiötytönkorento (N ehalennia spe
ciosa) on Suomessa hyvin harvinainen, ja se on löy
detty yhteensä vain yhdeksästä paikasta. Laajin tun
nettu esiintymä, Hanko Täcktom on tuhoutunut jo 
noin 25 vuotta sitten. Tällä hetkellä ei ole tiedossa 
yhtään varmaa esiintymää. Viimeksi kääpiötytönko
rento on löydetty Tammisaaresta 1981. Se on kuiten
kin kokonsa ja piileksivän elintapansa vuoksi vaike
asti havaittava laji. Kääpiötytönkorento on hyvin 
uhanalainen koko Keski-Euroopassa ja on kadonnut 
jo mm. Hollannista. Ruotsissa se on arvioitu vaaran
tuneeksi. 

Sudenkorentojen toukat ovat vesieläimiä ja aikuisten 
tavoin petoja. Useimmat lajit suosivat seisovia vesiä, 
mutta kymmenkunta elää pääasiassa virtaavissa vesis
sä. Uhanalaisista lajeista kaksi elää virtaavissa vesis
sä, kaksi rehevissä pienvesissä ja kaksi karuissa pikku 
Iammissa. Niiden uhkatekijöinä ovat vesistöjen muu
tokset (rehevöityminen, säännöstely, ruoppaukset, 
ojien perkaukset jne). 

Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

A~fhf}fl yiri4is ·. Ey~rsmann ..••.. 
Kievanakorento, .. gröri mosaikslärlda . 
Coenagrion puella (Linnaeus) 
eteHintyt()n1c()fento, möf1ickslända 
LibeU~lg.Jjtlva lv{~(ler,(Sl:J) .·.. .. . <' 
~qrj~huJ<:~qreJ1t(), Q§tJig .tr,ql1sliirleta. 
Aeshna crenata Hagen 
isoukonkorento, stor mosaikslända 

~?rndtoc]tlb~a sahlbergl Try'bp1!1 ·· . . c 
typ.drakiitt9ko~en~9 .•. ·.· .rouclraglans.troll&läl}dft 

Nehalennia speciosa Charpentier) * 
kääpiötytönkorento, småflickslända 

KosKIKORENNOT 

V 

St 

Sp 

Toimikunnan asiantuntijoina ovat olleet koskikoren
toja (Plecoptera) arvioitaessa Pauli Bagge, Pekka 
Hiilivirta ja Kalevi Kuusela. Suomesta tunnetaan 34 
koskikorentolajia. Niiden tuntemus on edelleen puut
teellista. Ryhmän harrastajia ei ole ja tutkijoitakin on 
vain muutamia. Uusia tietoja kertyy vain satunnaises
ti vesitutkimusten yhteydessä. 

Uhanalaisia koskikorentoja on edelleen viisi lajia, joista 
yksi on erittäin uhanalainen, yksi vaarantunut ja kol
me silmälläpidettävää. Muutoksia uhanalaisuusluok
kiin ei ole niukkojen uusien tietojen perusteella kat
sottu aiheellisiksi. 

Erittäin uhanalaisesta vantaankorrista (vanhalta ni-

Vj,Vp Vr,Kh 

Vk Kh 

Vr Vr,Kh 

meltään vantaankoskikorento, (Rhabdiopteryx acu
minata) ei ole uusia havaintoja. Vaarantunut etelän
koipikorri (tummakoskikorento, Nemoura dubitans) 
löydettiin Laukaasta Iähdepurasta 1990. Silmälläpi
dettävää vähäkirjokorria (kalvaskoskikorentoa, Iso
perla difformis) on löytynyt Jyväskylän maalaiskun
nan Köntysjoesta ja Petäjäveden Könkköjoesta 1984. 
Pohjankorri (pohjankoskikorento, Isogenus nubecu
la) havaittiin Utsjoen Tenojoen YläkönkäältäjaKarn
jargasta 1989. Idänpurokorrilla (idänkoskikorento, 
Protonemura intricata) on todettu olevan vahva kanta 
Oulankajoen sivupuroissa. 

Koskikorentojen lajilukumäärä on Pohjois-Suomessa 
selvästi suurempi kuin Etelä-Suomessa. Korentojen 
toukat elävät virtaavissa vesissä tai järvien avoimilla 
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kivikkorannoilla. Useimmat uhanalaiset lajit ovat 
jokilajeja, yksi elää puroissa. Niiden uhkana ovat 
virtaavien vesien muutokset (likaantuminen, rehevöi
tyminen, vesistöjen rakentaminen). Koskikorennot ovat 

Uhanalaiset koskikorennot 

hyvin herkkiä veden laadun muutoksille. Ne puuttu
vat kokonaan seisovasta vedestä, jonka happipitoi
suus on alhainen. 

Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

Nemoura dubitans Morton V Vp Kh,Vr 
etelänkoipikorri (tummakoskikorento), gråvingad källbäckslända 

1sOg(?,nf1s, rr,ubei:ttla Newn1@. St Vj 
pohjåJikorri {polljiipJ(o~~oreJito ), s~m· tov.bäcks.Iän(ift. 

Kh,Vr 

Kh,Vr Isoperla difformis (Klapalek) St Vj 

~~!M~{htirk~~~~{~i~f?ren;()) •... liten löp;jäcrslända 

klänpurokorri •. (idänkoskikorento), .mir1t1r~ lpbqäqkslända 

SUORASIIPISET 

Suorasiipisiä (Orthoptera) on tarkasteltu työryhmäs
sä, joka oli toimikunnan apuna uhanalaisten nivelkär
säisten, suora- ja Verkkosiipisten sekä kärsäkorento
jen käsittelyssä ja seurannassa. Työskentelyyn ovat 
selkärangattomien eläinten jaoston puheenjohtajan 
Pertti Rassin, jäsenen Rauno Väisäsen ja sihteerien 
Ilpo Mannerkosken ja Gunilla Ståhlsin ohella ottaneet 
osaa asiantuntijoina Anders Albrecht, Larry Hulden 
ja Veikko Rinne. Työryhmä kokoontui kolme kertaa. 

Suorasiipiset tunnetaan Suomesta melko hyvin. Ryh
män tutkijoita ja harrastajia on kuitenkin vain muuta
mia. Laajempia tutkimuksia ryhmästä ei ole viime 
vuosina ilmestynyt. 

Suorasiipisiin kuuluvat sirkat, hepokatit, hyppysirkat, 
heinäsirkat ja okasirkat. Suomesta on tavattu 32 suo
rasiipislajia, joista on 29 on säännöllisesti esiintyviä. 
Vuonna 1990 löydettiin yllättäen Suomelle uusi suo
rasiipislaji (ks. jäljempänä). 

Suomen suorasiipislajeista kolme on nyt uhanalaisia, 
kun niitä edellisessä uhanalaistarkastelussa oli kaksi. 
Lisäksi kansainvälisen käytännön mukaisesti ja yhte
näisyyden vuoksi luettelossa on mukana kotisirkka 
(Acheta domestica), joka kuuluu vanhaan asumiskult
tuuriin. Sen uhanalaisuusluokka (St) on luettelossa 
merkitty tähdellä. Sitä ei lueta mukaan uhanalaisiin 
lajeihin. Kotisirkka oli aiemmin yleinen sisällä asu
muksissa Etelä- ja Keski-Suomessa aina Kemiin saak
ka, mutta harvinaistui suuresti asumiskulttuurin 
muutosten vuoksi. Se ei siedä keskuslämmityksen 
kuivattamaa ympäristöä. Kotisirkka oli jo hävitä 
maastamme ja sitä löydettiin 1970-luvulla enää vain 
muutamilta kaatopaikoilta ja eräistä teollisuuslaitok
sista. Viime vuosina se näyttää hivenen runsastuneen 
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ja siitä on useita uusia havaintoja Itä- ja Etelä-Suo
mesta. 

Kesällä 1990 löydettiin Suomesta uusi suorasiipislaji, 
ruususiipisirkka (Bryodema tuberculatum), joka ul
konäöltään suuresti muistuttaa palosirkkaa. Pieni kanta 
löydettiin Säkylästä, jossa se elää puolustusvoimien 
käytössä olevan Säkylänharjun aurinkoisella ja kui
valla hiekkabiotoopilla yhdessä paikalla runsaan pa
losirkan kanssa. Pohjoismaissa sitä tavataan vain 
Ruotsin Öölannista. Aikoinaan se eli myös Karjalan 
Kannaksella, mutta esiintymän nykytilasta ei ole tie
toa. Ruususiipisirkka arvioitiin suppean esiintymänsä 
ja kansainvälisen harvinaisuutensa vuoksi erittäin 
uhanalaiseksi. 

Palosirkka (Psophus stridulus) on edelleen selvästi 
taantunut viime vuosina. Vakaan populaation tiede
tään olevan ainoastaan kolmessa paikassa, edellä 
mainitun Säkylän lisäksi Mäntsälässä ja Pohjassa. 
Palosirkka päätettiin siirtää vaarantuneiden luokkaan. 
Se on Ruotsin uhanalaisuustarkastelussa luokiteltu 
silmälläpidettäväksi. 

Sinisiipisirkka (Sphingonotus coerulans) on viime 
vuosina löydetty vain Hangon Furuvikin alueelta, jossa 
kanta on melko vahva. Sitä uhkaa kuitenkin alueelle 
suunniteltu golfratahanke ja tähän liittyvä rantaraken
taminen. 

Useimmat suorasiipiset elävät avoimilla tai puoliavoi
milla aurinkoisilla paikoilla, kedoilla, niityillä, ran
noilla ja soilla. Niitä uhkaa ennen muuta niittyjen ja 
hakamaiden sulkeutuminen sekä rakentaminen. 

Kaikille kolmelle uhanalaiselle sirkkalajille on val
misteilla suojelusuunnitelmat Samassa yhteydessä 
niistä tehdään myös populaatiotutkimuksia. Niiden 
elinympäristöjä ei ole toistaiseksi suojeltu. Säkylässä 



liiallinen 
"'"'-'1-''"'"U toteutettavissa pw)lustus

alueella. 

Uhanalaisuuden 
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joesta 1989 ja Jaalan Puolakankoskelta 1990. Rusko
latikasta (Aradus pictus) on melko paljon uusia ha
vaintoja, pohjoisinna Sodankylästä ja Kuusamosta. 
Havainnot ovat kuitenkin kaikki peräisin vanhoista 
aarnimetsistä, joiden erinomainen ilmentäjä ruskoJa
tikka on. Tästä syystä se päätettiin edelleen pitää sil
mälläpidettävänä lajina. 

Ruotsin uhanalaisuustarkastelussa savulatikka (Ara
dus aterrimus) ja palolatikka (A. angularis) on luoki
teltu erittäin uhanalaisiksi. Sen lisäksi on haapalatik
ka (A. truncatus), ku1o1atikka (A. signaticornis), tuh
kalatikka (A. laevisculus) sekä synkkälatikka (A. ero
sus) arvioitu vaaraantuneiksi. 

Elinympäristöt ja uhkatekijät 

Puolet uhanalaisista luteista elää erilaisissa metsissä 
(taulukko 27). Niistä kuusi latikkalajia elää kuloalu
eilla, kolme muuta latikkalajia ja liekolude aarnimet
sissä. Toiseksi tärkein ympäristötyyppi ovat erilaiset 
kulttuurialueet, ennen muuta kuivat niityt, kedot ja 
ahot, joilla elää yhteensä seitsemän lajia. Vesi- ja 
puolivesiluteiden elinympäristönä ovat erilaiset vedet 
joko erilaiset virtaavat vedet tai pienet karut lammet 
ja lampareet. 

Maaluteista monet latikat ovat taantuneet tai hävin
neet palaneiden metsien vähenemisen myötä (tauluk
ko 28). Eräitä luteita uhkaa ikimetsien väheneminen, 
toisia niittyjen ja ketojen umpeutuminen laidunnuk-

Taulukko 28. Luteiden uhkatekijät. 

Ensisijaisena 
syynä 

Kulutus 
Rakentaminen 2 

% 

6,4 
Niittyjen ym. muutokset 7 22,6 
Metsänhoito yleensä 16 52,6 

Taulukko 27. Uhanalaisten luteiden elinympäris-
töt. 

Kpl % 

Metsät 16 51,6 
Kangasmetsät 4 
- Vanhat kangasmetsät 4 
Lehtometsät 6 
- Vanhat lehtometsät 1 
Kuloalueet 6 
Suot 1 3,2 
Nevat 1 
Vedet 5 16,1 
Karut järvet ja lammet 2 
Joet 1 
Purot 2 
Rannat 1 3,2 
Itämeren hiekkarannat 1 
Kuttuurialueet 8 25,8 
Ahot, kedot ym. 7 
Puistot 1 

Yhteensä 31 100 

sen loputtua. Vedessä elävien luteiden uhkana ovat 
sekä veden laadun muutokset, että vesirakentaminen 
ja soiden ojitus. 

Yhtenä 
syynä % 

1 3,2 
8 25,8 
7 22,6 

17 54,8 
- Puulajisuhteiden muut. 7 (22,6) 7 (22,6) 
- Ikärakenteen muutokset 
- Lahopuun väheneminen 
Ojitus ja turpeenotto 
Vesirakentaminen 
Kemialliset haitat 

Yhteensä 

Uhanalaiset luteet 

Aradus anisotomus Pluton 
t1okilati~1qt, .. s()tlj8J'~hts 
Aradus aterrimus Fieber 
savulatikka, rökbarklus 
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9 (29,0) 

1 3,2 
1 3,2 
4 12,9 

31 100 

Uhanalaisuus 

H 

11 (35,5) 
10 (32,3) 

1 3,2 
2 6,4 
4 12,9 

Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

Mp Mi,Ml 

Mp Mi,Ml 



Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 

Aradus laevisculus Reuter H Mp Mi,Ml 
tuhkalatikka, sotbarklus 
Aradus angularis J. Sahlberg H Mp Mi,Ml 
palolatikka, brandbarklus 

Aradus truncatus Fieber E Mli Mp,Mi,Ml 
haapalatikkat asPbarklus 
Aradus signaticornis F.Sahlberg (H) E Mp Mi,Ml 
kulolatikka, brännbarklus 

Aradus pictus Bärensprung St Mki Mi,Ml 
ruskolatikk.a, brokig. barklus 
Aradus crenaticollis F. Sahlberg St Mp Mi,Ml 
kaskilatikka, svedbarklus 
Jalla dumosa (Linneus) St Ml Mp 
jallalude, jallabärfis 
Troilus luddus (Fabricius) * St Ml Mp 
kulmatyppylude, vinkelbärfis 

Aphelocheirus aestivalis (Fabricius) Sh Vj Kh,Vr 
virtalude, bäcklus 
Aradus erosus Fallen Sh Mki Mp,Mi,Ml 
synkkälatikka, svartbarklus 
Aradus betulinus Fallen Sh Mki Mi,Ml 
aamilatikka, urskogsbarklus 
Aneurus avenius (Dufour) * Sh Ml Mp 
litikka, plattlus 
Ceratocombus corticalis Reuter Sh Mki Mi 
liekolude, barkdvärglus 
Chorosoma schillingi (Schummel) * Sh Rih,In N,R 
korsilude, större strålus 
Drymus pilicornis Mulsant & Rey Sh In,Mh N,R 
hietavarjolude, dynfrölus 
Elasmostethus brevis Lindberg * Sh Ip R 
halavatyppylude, jolsterbärfis 
Gonianotus marginepunctatus (Wolff) Sh In,Mh N,R 
kenttävarjolude, fältfrölus 
Gerris sphagnetorum (Gaunitz) Sh Sn,Sl 0 
suovesimittari, myrvattenmätare 
Gerris najas (DeGeer) * Sh Vp,Vk Vr,M 
virtavesimittari, . bäckvattenmätare 
Nemocoris falleni F. Sahlberg * Sh In N 
nätkelmäpallelude, vialkantlus 
Ochetostethus nanus (Herrich·.Schäffer) * Sh In R,Ku 
hietikkopiilolude, dynmarklus 
Pionosomus varius (Dalman) Sh In,Mh N,R 
ketovarjolude, backfrölus 
Phimodera humeralis (Dalman) Sh In,Mh N,R 
hietikkonatalude, sandsvingellus 
Sigara heilensi (C. Sahlberg) * Sh Vp Kh 
puropikkumalluainen, bäckbuksimmare 
Sigara fallenoidea (Hungerford) * Sh Vk Kh 
pohjanpikkumalluainen, nordlig buksimmare 
Sigara longipalis (J. Sahlberg) * Sh Vk Kh 
lamparepikkumalluainen, dammbuksimmare 
Tritomegas bicolor (Linnaeus) * Sh Ml Mp 
kirjopiilolude, brokbarklus 
Tropistethus holosericeus (Scholtz) Sh In,Mh N,R 
ajuruohovarjolude, timjefrölus 

Macrolophus nubilus (Herrich-Schäffer) Sp Ml Mp 
pähkämönurmilude,. stinksyskelus 
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Y HT ÄLÄISSTIPISET 

Yhtäläissiipisiin (Homoptera) kuuluvat kaskaat, kem
pit, jauhiaiset, kirvat ja kilpikirvat. Yhtäläissiipisiäkin 
on tarkasteltu edellä suorasiipisten yhteydessä selos
tetussa työryhmässa. Lahkon tutkijoita ja harrastajia 
on maassamme vain muutamia. Tiedot ovat tästä syystä 
puutteelliset. Kaskaat (ryhmä Auchenorrhyncha) ovat 
edellä mainituista ryhmistä parhaiten tunnettuja ja 
uhanalaisuustarkastelu oli mahdollista vain niistä. 
Kaskaita on tavattu Suomesta 329 lajia, joista vain 
seitsemän on uhanalaista (2,7 %). Niiden uhanalai
suusjakautuma on seuraava: 

H E V St Sh Sp Yhteensä 

1990 
1985 

2 
1 

2 
3 

2 
1 

7 
7 

Kaskaidenkin uhanalaisuuden arviomti on tietojen 
niukkuuden vuoksi ollut vajavaista. Uhanalaisten la
jien suhteellinen osuus on hyönteisryhmien pienim
piä. Tietojen tarkentuessa myös huomattavasti use
ampi kaskas jouduttanee tulevaisuudessa arvioimaan 
uhanalaiseksi. 

Kirvojen (ryhmä Aphidodea, noin 300 lajia), kilpikir
vojen (Coccodea, yli 25 lajia), kemppien (Psyllodea, 
80 lajia) sekäjauhiaisten (Aleurododea, 13lajia) uhan
alaisuusarviointia ei pystytty tekemään nykyisen riit
tämättömän tietämyksen pohjalta. Niistä etenkin monet 
kirvat, jotka elävät yksinomaan tietyillä harvinaisilla 
kasveilla, saattavat olla uhanalaisia. 

Uhanalaisten kaskaiden lajimäärä ei muuttunut, sen 
sijaan eräiden lajien uhanalaisuusarviota korjattiin 
uusien tietojen perusteella. Edellisessä luettelossa hä
vinneeksi arvioitu vuorikaskas (Cicadetta montana) 
löydettiin 1986 Pohjasta, jossa se elää radanvarren 
kuivassa ja lämpimässä rinteessä. Sen toukkakehitys 
kestää useita vuosia. Tästä syystä aikuisia ei tavata 
joka vuosi. Vuorikaskas havaittiin 1989 samasta pai
kasta, mutta 1990 sitä etsittiin tuloksetta. Ruotsin uhan
alaisuustarkastelussa se on arvioitu vaarantuneeksi. 

Uhanalaiset yhtäläissiipiset 

Kuva 14. Jalavapuistokaskas (Typhlocyba bifasciata). 

Silmälläpidettävästä pohjanaamikaskaasta ( Cixidia 
lapponica) on uusia havaintoja Inarista 1989 ja Liek
sasta 1989. Aiemmin vaarantuneeksi luokitellusta 
tumma-aamikaskaasta (Cixidia confinis) on myös pari 
uutta havaintoa 1980-luvulta. Se katsottiin nyt poh
janaamikaskaan tavoin silmälläpidettäväksi. Molem
mat aamikaskaat on Ruotsin uhanalaisuustarkastelus
sa arvioitu vaarantuneiksi. 

Silmälläpidettävästa hietikkosarakaskaasta (Kelisia sa
bulicola) on useita havaintoja 1980-luvulta sen aino
alta esiintymisalueelta Hangon Tvärminnestä, jossa 
sitä on kolmella eri paikalla. Sen sijaan hietikkonata
kaskasta (Gravesteiniella boldi) on viime vuosina 
etsitty tuloksetta sen ainoalta esiintymispaikalta Han
gon Tvärminnebystä sekä muilta hietikkonadan (F es
tuca polesica) kasvupaikoilta. Jalavapuistokaskaasta 
(Typhlocyba bifasciata) on havaintoja usealta vuodel
ta 1980-luvulta sen ainoalta tunnetulta löytöpaikalta 
Pohjasta. 

Aamikaskaat elävät ikimetsissä, muut uhanalaiset 
kaskaat erilaisilla kulttuuripaikoilla, etupäässä kuivil
la hietikkoalueilla ja kedoilla. Aamikaskaita uhkaa 
ikimetsien väheneminen, muita lajeja kuivien aluei
den muutokset ja erityisesti Hankoniemellä rakenta
minen. 

Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

Ci~adetta montana (Scöpoli) (H) 
vu<>rilcaskas, hacksång$ttit 

Cixidia confinis (Zetterstedt) (V) 
tumma-aamikaskas, barkstrit 
GLti~ia lapponica (Zetterstedt) 
P9ItJal1?~il<ask:i:lliJ.Japp1J~$trit 
Kelisia sabulicola W. Wagner 
hietikkosarakaskas, . sandst<lrrstrit 
Typhlocyba f?ifasclata ~Lin11aeus) 
jalayapqistokaskas, cllrriparkst:tit 

Gravesteiniella boldi (Scott) 
hietikkonatakaskas, sandsvingelstrit 
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Sh 
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In 

Mki Mi,Ml 

In,Mh N,R 

In,Mh N,R 



Uhanalaisuus Uhanalaisuuden 
syyt 

V ERKKOSIIPISET 

Lounms:-:::>uome:ss:a. Tämän ansiosta uhanalai
suustarkastelua on voitu tarkentaa. 

Suomesta tunnetaan 60 veJ·klcosiiptslaJla, kolme 
arvioitiin uhanalaisiksi Jalcat1tu:ma on 
seuraava: 

1990 
1985 

H 

Uhanalaiset 

Suomessa elää kahden kärsäkorentoheimon 
skc>rpJtOnlkOirerltOIIa sekä 

Uhanalainen kärsäkorento 

McLachlan 
lvas:skOifPHJmli:orento, blek sko>rpH)nstan<la 

V 

In N 

vaarantuneiksi. 

Kahden uhanalaisen eteläsuomalaisen rantakorennon 
toukat elävät virtaavissa vesissä. Niiden uhkana ovat 
vesien laadun muutosten ohella erilaiset vesiraken
nushankkeet Reuterinharsokorento elää lehdoissa. 

Uhanalaisuuden 

Uhanalaisuuden 

Ml Mp 
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PERHOSET 

Työryhmä 

Toimikunnan apuna on uhanalaisten perhosten (Lepi
doptera) käsittelyssä ja seurannassa ollut sen selkä
rangattomien eläinten jaoston alainen perhostyöryh
mä, joka on kokoontunut 12 kertaa. Työskentelyyn 
ovat jaoston puheenjohtajan Pertti Rassin, jäsenen 
Rauno Väisäsen ja sihteerien Ilpo Mannerkosken ja 
Gunilla Ståhlsin ohella ottaaneet osaa asiantuntijoina 
Kari Järven tausta, Lauri Kaila, Sakari Kerppola, Erkki 
M. Laasonen ja Päivö Somerma. Lisäksi lukuisat hen
kilöt ovat antaneet arvokkaita tietoja mm. läänikoh
taisen uhanalaisluettelon laatimista varten. Työryh
män jäsenet ovat olleet myös yhteydessä eräisiin poh
joismaisiin ja muihin eurooppalaisiin perhostutkijoi
hin. Työryhmä on laatinut ehdotuksen uhanalaisten 
perhosten uudeksi luetteloksi sekä ehdotuksen per
hosten läänikohtaiseksi uhanalaisuusluetteloksi. Se on 
toiminut myös kiinteässä yhteistyössä 1989 peruste
tun Suomen WWF:n perhosryhmän kanssa. 

Tarkastelun laajuus 

Suomen perhosten tuntemus on yleisesti katsoen erin
omainen. Suomen Perhostutkijain Seurassa on noin 
800 jäsentä. Tämän lisäksi on suuri joukko yhdistyk
seen kuulumattomia perhosharrastajia. Suomen per
hosfauna onkin parhaiten tunnettuja maailmassa. 
Suuresta harrastajamäärästä huolimatta maamme 
perhosista kertyvissä tiedoissa on kuitenkin huomat
tavia puutteita. Useimmat keräävät vain suurperhosia, 
pikkuperhosten tallentajia lienee alle sata. Keräily 
tapahtuu suurelta osin automaattisesti pyytävillä valo
ja syöttirysillä. Löytötiedot merkitään usein muistiin 
suojelutarkoituksien kannalta puutteellisesti, tavalli
sesti käytössä olevan 10 x 10 km:n ruudun tarkkuu
della. Perhosiin liittyy lisäksi laaja vaihtotoiminta, 
jonka vuoksi harvinaisen lajin esiintymispaikkaa ei 
aina haluta ilmaista tarkasti. Nämä havainnoinnin 
puutteet ovat heikentäneet perhosista uhanalaisuus
tarkastelua varten kerätyn aineiston luotettavuutta. 

Suomesta on tavattu 2 338 perhoslajia (tilanne 
31.3.1991). Edellisen mietinnön ilmestymisen aikaan 
lajeja tunnettiin 2 326. Uusia lajeja on siis viiden 
vuoden aikana todettu vain kaksitoista. Osa niistä on 
valorysistä saatuja kaukaisia vaeltajia, osa taas on tar
kentuneen systemaattisen tutkimuksen paljastamia 
uusia lajeja. Joukossa on kuitenkin muutamia "vanho
ja lajeja", joita ei ole aikaisemmin löydetty. Peräti 
neljä tällaista katsottiin myös uhanalaiseksi. 

Viimeisin Suomen perhosten luettelo valmistui 1987. 
Tarkastelujakson aikana on perhosten esiintymisestä 
maasamme ilmestynyt lukuisia kirjoituksia tieteelli
sissä aikakausilehdissä sekä erillisteoksia. Maakunta
pohjaisia suurperhosten esiintymistä tarkastelevia töi
tä on tehty Varsinais-Suomesta, Tampereen seudulta, 
Pohjois-Savosta ja Etelä-Pohjanmaalta. Käsikirjoista 
ovat viime vuosina ilmestyneet Suomen päiväperho
sia käsittelevä kattava teos ja "Suomen mittarit"- te
oksen toinen osa. 

Ympäristöministeriön rahoituksella on koottu vuosit
tain Suomen Perhostutkijain Seuran jäsenistöltä uhan
alaisia lajeja koskevat tiedot. Tämän lisäksi Seuran 
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julkaisussa on ollut vuosittain katsauksia etenkin har
vinaisten suur- ja pikkuperhosten havainnoista. 

Edellä lueteltuja tietoja hyväksikäyttäen on perhos
työryhmä voinut tarkentaa perhosten uhanalaisuusar
viointia. Pikkuperhosia ei ole kuitenkaan vieläkään 
arvioitu laji lajilta. Tästä syystä niiden luettelossa on 
ilmeisesti edelleen puutteita. Valtakunnallisen luette
lon lisäksi perhosista on nyt myös lääneittäinen uhan
alaisuusarviointi. 

Uusi luettelo 

Edellisessä mietinnössä oli yhteensä 128 uhanalaista 
perhoslajia (5,5 % lajistostamme). Nyt niitä on 154 
lajia (6,6 %), eli uhanalaisiksi katsottujen lajien osuus 
on kasvanut yhdellä prosenttiyksiköllä. Vaihtuvuus 
on kuitenkin ollut varsin suurta. Edellisen luettelon la
jeista 19lajia on poistettu joko parantuneen tietämyk
sen tai tehtyjen suojelutoimien ansiosta. Näistä kui
tenkin seitsemän lajia on mukana alueellisessa luette
lossa. Uusia lajeja on 45, jotka jakautuvat kaikkiin 
uhanalaisuusluokkiin. Uhanalaisten lajien jakautuma 
on seuraava: 

H E V St Sh Sp Yht. M 0 

1990 
1985 

10 16 19 18 84 
10 9 19 15 72 

7 154 13 
3 128 

6 

Taulukossa 29 on esitetty perhosten uhanalaisuusluo
kat ja suhteelliset osuudet yläheimoittain (tilanne 
vuoden 1990 lopussa). Edellisen luetteloon verraten 
on edellämainittujen 19 poistetun lajin lisäksi 26 lajin 
luokkaa on muutettu (12 lajin uhanalaisuus on nyt 
arvioitu pienemmäksi ja 14 lajin suuremmaksi) ja 84 
lajin luokka on säilynyt ennallaan (silmälläpidettä
vien luokan sisällä tehtyjä muutoksia ei ole huomi
oitu). 

Alueellinen luettelo 

Työryhmä on laatinut myös uhanalaisten perhosten 
läänikohtaisen luettelon, jossa on valtakunnallisten 
uhanalaisten lajien ohella 24 pelkästään alueellisesti 
uhanalaiseksi arvioitua lajia. Sitä valmisteltaessa on 
otettu huomioon myös paikallisten perhosharrastajien 
tietämys. 

Taulukko 30. Vain yhden läänin alueella esiinty
vien uhanalaisten perhosten lukumäärät lääneit
täin ja luokittain. 

Lääni A TP U Ky H PK L Yhteensä 

H 
E 
V 
s 

1 1 
2 4 2 
2 1 
9 2 3 3 

Yhteensä 14 7 6 3 1 

17 

1 18 

3 
8 
3 

36 

50 

Taulukosta puuttuvat läänit, joiden alueella ei ole lainkaan ko. 
lajeja. 



Taulukko 29. Perhosten uhanalaisuusluokat yläheimoittain ja uhanalaisten lajien osuus Suomen 
lajistosta. 

Yläheimo Laji- Uhanalaisuusluokka 
määrä H E V St Sh Sp Yht. % 

"Pikku perhoset" 
Leukaperhoset Micropterygoidea 4 0 
Päistärkoit Eriocranoidea 7 0 
Juuriperhoset Repiaioidea 7 0 
Kääpiökoit Nepticuloidea 68 4 4 5,8 
Seulakoit Incurvarioidea 35 1 2,8 
Tischerioidea 5 0 
Koit Tineoidea 149 1 1 7 10 6,7 
Kehrääjäkoit Yponomeutoidea 90 1 1 3 3,3 
Jäytäjäkoit Gelechioidea 436 3 7 2 9 2 23 5,3 
Puuntuhoojat Cossoidea 3 1 1 33,3 
Kääriäiset Tortricoidea 370 2 3 7 1,9 
Sesioidea 22 2 3 13,6 
Schrecksteinioidea 1 0 
Urodoidea 1 0 
Epermenioidea 6 0 
Alucitoidea 2 0 
Sulkaperhoset Pterophoroidea 37 1 1 1 3 8,2 
Koisat Pyraloidea 175 2 2 2 3 3 12 6,9 
Punatäpläperhoset Zygaenoidea 9 1 1 2 22,2 

"Suurperhoset" 
Paksupäät Hesperoidea 10 1 2 3 30 
Päiväperhoset Papilionoidea 103 4 4 2 12 23 22,3 
Drepanoidea 11 0 
Mittarit Geometroidea 294 2 2 15 2 23 7,9 
Kehrääjät Bombycoidea 18 1 1 2 11,1 
Kiitäjät Sphingoidea 17 0 
Yökköset Noctuoidea 463 3 2 2 3 24 34 7,3 

Perhoset yhteensä 2 338 10 16 19 18 84 7 154 6,6 

Taulukossa 30 on tarkasteltu uhanalaisia perhoslajeja, Taulukossa 31 on puolestaan tarkasteltu H-, E- ja V-
jotka esiintyvät vain yhden läänin alueella. Niitä on luokkiin kuuluvien perhosten alueellista jakautumaa. 
50 eli kolmannes (32 %) kaikista uhanalaisista lajeis- Tässä tapauksessa on huomiotu myös alueellisesti 
ta. Eniten ko. lajeja (18) on Lapin läänissä, jossa ne uhanalaiset lajit. Valtaosa uhanalaisista perhoslajeis-
ovat kuitenkin yhtä lukuunottamatta silmälläpidettä- ta elää Etelä-Suomessa, sillä eteläisimmissä lääneissä 
viä. Seuraavaksi eniten yhden läänin lajeja on Ahve- ko. lajeja on useita kymmeniä, kun niitä Oulun läänis-
nanmaalla ( 14 ). Niistä kolmannes on varsinaisia uhan- sä on kuusi ja Lapin läänissä vain kolme. Hävinneitä 
alaisia lajeja. Myös Uudenmaan sekä Turun ja Porin lajeja on yllättäen eniten Hämeen ja Kuopion lääneis-
läänit korostuvat taulukossa. Yksinomaan jälkimmäi- sä, joissa kuitenkin on suhteellisen vähän E- ja V-
sellä alueella elää mm. neljä erittäin uhanalaista per- lajeja. Lapin lääni on sitä vastoin menettänyt vasta 
hoslajia. Muista lääneistä vastaavat lajit joko puuttu- yhden perhoslajin, kun Hämeestä on kadonnut jo 24 
vat tai niitä on vain pari kolme. 

Taulukko 31. Hävinneiden, erittäin uhanalaisten ja vaarantuneiden perhoslajien lukumäärät lääneittäin. 

Lääni A TP u Ky H M V KS Ku PK 0 L 

H 6 18 16 8 24 15 7 11 23 9 3 
E 4 13 11 7 5 4 2 3 2 5 1 
V 10 15 16 10 7 5 6 2 2 1 2 

Yhteensä 20 46 43 25 36 24 15 16 27 15 6 3 

Mukana ovat myös alueellisesti uhanalaiset lajit. 
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Rakentaminen 

1990 1985 

toisis
hoito

pelastam1se.ks1. Pistmrnäi1ä ollaan 
istutettu ruotsalainen muura

kuolleen atK:upera.I-

Vertailu muihin maihin 

Yhteensä 154 251 109 

puurttet:llisesti tunnetut). puuttuvat 
pikkur1erhtose~t, joita sieltä tunnetaan noin 1 500 lajia. 



dettäviä lajeja ei näissä maissa ole arvioitu samalla 
tavoin kuin Suomessa. H-, E- ja V-luokissa on Ruot
sissa 3,2 %ja Englannissa 5,6 % lajeista, kun niitä 
Suomessa on vain 1,9 %. Hävinneitä ja erittäin uhan
alaisia lajeja on Ruotsissa lähes yhtä paljon kuin 
Suomessa, vaarantuneita sen sijaan yli kaksinkertai
nen määrä. Esimerkiksi Hollannissa hävinneiden ja 
uhanalaisten lajien osuus on huomattavasti suurempi 
kuin Pohjoismaissa. 

Suomen uhanalaisista perhoslajeista esiintyy 129 (84 
%) myös Ruotsissa. Niistä 25 eli joka viides laji on 

Uhanalaiset perhoset 

A,cif!'licttJ ac~~i~ (ktni1~~us) 
y~~t~1,11y(:)kk:§11~n1 Jöpnl:l{tQJitlY .... , ·• 
Borearctia menetriesii (Eversmann) 
ic}~iilt()k~h[ä~jä, .östlig g~~nsspinnare 
CapP:eria tl:iphOttCfCtyla {Denis . & $chif(ennf111~1') 
tarba.S1Jllqu,"l~1li (jl1åg~d~fjä~fll1P~ 
Catastia kistrandella Opheim * 
amikkikoisa, stenblocksmott 
tpY~Ii)pHor4~4C:tcif11olzfqri~c()3astelperger) (E) 
p~yyörni~~ri, ]:)~kg§rc1~1Il1ätaJ:"e 
Hyponephele lycaon (Ktihn) · · · . · ·· · · · 

idäf1här~silrn~· gråbrun slåttergräBfjiifil ....................... . 
()~~S.~~heimerl,f! (aur?Jlla (Denis & Schiffertriuller) 
Wi@l!l)'Il(k(}1,.•.·J<;ql}(}!J1111~l 
Rhypai·ia purpurata · (Lirinaeus) 
keltasiilikehrääjä, citrongul igelkottsspinnare 
§pioiå (J=Nephopterix) 1"he1l~lli; (Zir16Keri)·. (St) 
P,Op~lilq;>i~fl:, .ppppy@o1J1tn()tt:., 
Scopula decorata (Denis & Schiffermuller) 
sinilehtimittari, blåfläckad lövmätare 

A.c{OTi{ctq trid,:n~ (J?~nis & ~pb.ifferirliiller) (H) 
YasWttY9~§1lyf1,.tt~.'lldcJ.t.efl(l}~t.afton{ly 
Agonopterix laterella (Denis & Schifferriiuller) 
ruiskaunokkikoi, blåklintplattmal 
CgrJ()Colt~!fl pi}tryi (Höfrn®) 
rat1P-~ikqi; s,äiJ9rtma! 
Catoptdafulgidella (Hubner)* 
hop~aj~ovakois~, vitstrin1migt sandgräsmo~t 
Chlor()cl~stis·y-::9cta (Ila\lfo~) 
lehtovähämittari, krönt .mal1llätare 
Cydia medicaginis (Kuznetsov) (V) 
mailaskääriäinen, luzemvecklare 
(]}na~da df#~talis(l)enis &Schifferirltill~r) (V) 
neidonkielikoisa~ tandt11Qtt 
Ethmia termineila Fletcher (V) 
varjotäpläkoi, skuggsorgmal 
L'!f(lenp · dtspår <F!~wöfili.J 
i~<:~~!t~§!~pi •..• §t<>r gul~Y~!lg~ 
M aculinea arion (Linnaeus) 
muura.haissinisiipi, ~vartfläckig blåyinge 
MrJ~t(leq.~iamin[l(Lan~).· .. ••···(V} 
ttrffit:llt:\verkk<>P~.rfwn~n •. ·.· .. k:Pvetenätfj~iJ 
Metzneria aestivella (Zeller) (H) 
kurh~~oi.. ~Båtiste~~orgp-1~1 
Photl(des fJrevililz~a (fenJ1) (V) 
ruok:oiläJ:nY:-YPkk:öne.n, gulgrått. ~;fråfly 
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katsottu uhanalaisiksi myös siellä. Yhteisistä lajeista 
uhanalaisuus on Ruotsissa arvioitu suuremmaksi kah
deksalla ja Suomessa suuremmaksi seitsemällä lajilla. 
Yhtä uhanalaisia perhosia on kummassakin maassa 
kymmenen. 

Ruotsin perhosten uhanalaisuuden syyt poikkeavat 
jonkinverran Suomeen verrattuna. Ruotsissa maata
louden muutokset ovat ylivoimaisesti tärkein uhkate
kijä (57 % lajeista), seuraavaksi merkittävimpiä ovat 
metsätalouden aiheuttamat muutokset (29 % lajeista). 

Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

9H 

E 

E 

E 

M;Ip 

lv 

Rjt:Ik 

Mh,In 

In 

syyt 

Vr,N,~e 

.. R,Ks,M,N,K.e 



Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 

Pseudophilotes baton (Bergsträsser) E 
harjusi?isiipi, ~.atonblåyinge 
SCJct~r(!~~a cratae~~llpJ1Af1naetis)· ·.·•·(V) 
metsäotl1epan1cehf~äjäkqi,·.• pagtol"IlsPinJ:lrnal 
Zygaena osterodensis Rediss E 
juovapunatäpläperhonen, smalsprötad bastardsvärmare 

Alcisjub(Jtus···(thu~betg) ~~t) V 
naavamittark sk.,äggl<:tY!ll~lo;rre 
Aristotelia brizella (Treitschke) (Sh) V 
laukkaneilikkakoi, triftfilosofmal 
Carypqolum cauliiinellum (§~~W<IY * 
nuokJ9i]((J}1o]{ki}(()i, . ba,ckgliJ11gaJltr1~ 
Clossiana titania (Esper) · V 
lehtopope~täpl~, A111athusias pärlelllorfjäril 
(;plel(phq~ai~ulae Wpcke 
hirv~njl:ll,lfipussi]coit19issl~~~l11.~l 
Coleophora salicorniae Wocke * 
suola1ckopu~sikoi,. glasörtsäckn1a1 
Cuc;ullia, a[)si~t#ii ~Li~na~us)· {Sh) 
malikaapuyök1c{)J:l~I1 •. absint1capl1sc}1ongf1y 
Diasemia reticularis ( =litterata) (Linnaeus) (St) V 
koukerokoisa, bokstavsmott 
J:;lachi~ta bruunl Tr.augott""Ol~en·~··. V 
bietalieinäkoi, · sa11dsvingelmin~rapnal 
lsophrictis anthemidella (Wocke) (Sh) V 
saur~lnokoi,, ·. prästlcragekorgrn~l 
Le.f11o1liet dymi ~nma~uS,) ... (Sh) v 
maitiaisk:ehräru~;.J}1jq}köJ.tSspi1lllare 
Lopinga achine (Scopoli) V 
kirjopapurikko, dårgräsfjäril 
M etz~eri~ santoll.17,ellq Ams~! * V 
sauramornykeröl<:oi, fargkullekorglpa1 
Parnassius apollo (Linnaeus) (E) V 
isoapollo, apollofjäril 
P oliobry(l. umoyii (Ever~Il1RTit1) * 
vilierjäk~~yökk()nen,.·.·l:>arrslqJgsl~yfly 
Pterophorus tridactylus (Linnaeus) * 
dyynisulkapen, ra~sprötat timjanfjädermott 
Pyralis lt~n,igiali~ (~~ler) .!!< V 
pahnakoisa, .. Li~nigljustpot{ 
Scolitantides orion (Pallas) V 
kalliosi!lisiipi,. fet()rt~blåvinge 
Sc~pula gorr;iy{ll(lria(l{ryt~~tBaJ:) 
hieråkkalehthnit@"i, .··. strandtövmätare 

Acrobasis sodalella (HUbner) * 
tamll1i](äärök?isal ~rått ek1JladJ11.ott 
Acronic;t(j ~trigosg ([)enis & ®hif(~rmq1ler} * 
tuo111iy()k1cönen, .. &uwkteqkna.t• åftonf1y 
Aplocera plagiata (Linnaeus) * 
mäkioka111ittari, allmän .· tag;~mätare 
]Jucculqtr~ tfrgentis~~~ellq Herri<;>h..,Schaffef 
päiyänkaJ4saxäk<JJ, ... sily~rte<::1rnad·()gol"llappl'Ilal 
Cochylis epilinana (Duponchel) * 
pell~yavCJ.lekääfiäil}en, .. linvecklar~ 
:fJ.~pres~(:lriq ?~bftrt()tide!l9 §phläg~r ~ 
bjrvenputkik<>i, ~äfierptplattrn~l 
Digitivalva reticulella (=cariosella) (HUbner) 
jä](lc~änkehr~äjälc?i, ~o~s.Icn()p}J~I!ll:ll 
}i.yfaeng h~ll~ ,<nems~ ~ · $~4fff~rmmler) 
ll.llittl1cultBcsiipi, yi()le!f: gl.llgyiJig~. 

St 

St 

St 

St 

St 

St 

St 

St 

Mh,ln 

Ik,Ri 

Ih,M 

R,Ik 

Iri 

Sr,Sk,Ml 

In 

K,ln 

Mki 

Rjh,In 

Ir 

K 

Ml 

Ml 

K,In 

In 

ln:.Iv 

In 

syyt 

Ks,M,N,Ke 

:Kh,Mi 

R,N,Ke 

N 

N,Mp,K.e 

R 

N,R 

N~R 

N,M 

R;Ks 

M,O,R 

N,M,Kh,R,Ke 

K.h,Mi 

R,N 

R 

N,R,Ke 

Mp 

Mt> 
N 

N,Pm,Kh 

N 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

Maniola jurtina (Linnaeus) * St In N,R 
tufllmahä~änsil~ä, slåttergräsfjäl"il 
NJelanchra. persicariqe (Linnaeu&) •... ~· 
tiiP!iitC1fl:t;;ty§t<Jr9n~n,. yitf1ii<::l<:igtJ11Q<:Jf1y 
Microstega hyalinalis (Hubner) (Sp) St 
kuultokoi~a, sidengult ängsmott 
Microth~ix.sirn]lell(l (Zinc)f:el}). * 
t~l}l~!5g<?!il<9i~a, ~l<1J.1Pll1mo~ 
Nemophora cupriacella (Hubner) N,R 
purtojuuriseulakoi, ängsväddantennmal 
l)lrt.~strofi~ cqn(!idulc((Denis &: ~chifferinull~t) •. * 
:n;t§l.)}f!iltqyi)~i)~ey, . sy~tfl~9}(at glat1~fly 
Pyrgus alveus (Hubner) * 
tummakirjosiipi, .. kattunvisslare 
Scythri~. noricell(l. \Zf!lle~) St 
](.1.1lQJ<:<)~~ gr~ !'?i.l~e>$~Pttll1lYP<ill1~1 
Trachysmia schreibersiana (Frölich) * St M 
jalayav~lekääfiäinen,. almgallvecklare 
ZygaelJ(l. J~!liS!frae ($c}1eyen) 
1lii~~elri1iiP1lllatäpl~per]:}on~P:· .. ·.Pf~4br~@ lm~tarqsvätnl~e. 
Acerbia alpina (Quensel) Sh T Mu 
pohjansiilikehrääjä, nordisk igelkottsspinnare 
1cr()ferc/JfJS brpngni~':dellU,S . (F~bric~u~) Sh 
pltlJ]l~el1ll1i~n(l!:lJ~gi, ~~~g~tr~ckat:l•·e~styltmal 
Agriades glandon (Prunner) (V) · Sh 
WI1dr~sinisiipi, högnordisk blåvinge 
j4grochola.nitiil'r <.pyms ~Schiff~~iiller) Sh Ml 
11lt1tumäfciyölck:§nen~ .gtfill~at1ct~·lJ!:UfltflY 
Apamea anceps (Denis & Schiffermuller) Sh Rjh,Mh 
nummijuuriyökkönen, sandängsfly 
Apeiras~riJt~qiiä:CYinnaeJ;Is) Sh 
,Ku,us~wnit~i, ... ~yre~IJ1ätare 
Aplota kadeniella (Herrich-Schäffef) · Sh 
kalliokärsäkoi, klipp-palpmossmal 
Aristotelia heliåcellCf{}J~rticl17Sphäf:ter) Sh 
lapiny1l()!<:<Jnj~ytäjlikoi,.fjällsippefilosofmal 
Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermuller) * Sh 
luumittal"i, bloml"ismätare 
Baptria4i~iale{Esper) Sh 
J1unp.aifiittaxi, pa~rj}Jär,s111ät~e 
Bembecia scopigera (Scopoli) (V) Sh 
juul"ilasisiipi, smygstekellik glasvinge 
]Juccula.f:l)ix q;{~l?~i1lel:l~ Zfll~r 
j~ayåk~t(lllqlc()i~. @rl.ögolll~pplljat 
Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer 
marunatöyhtökoi, kalkögonlappmal 
qal()ptilialeu(;ape!J1Jel?<f($~ephens) Sh 
lehtqrr~iil}aji:J.lcgi, . svfty~l~tyltijla} 
Calyciphora xerodactyla (Zeller) * Sh 
oh~~ekeltanen, spåtistelfjädermott 
Clepr(}des lichenqria (H1Jftlag~l) Sh lh 
ii!källill1itt;tti, ~911aktigl~ym~tare 
Clepsis lindebergi (Krogerus) * Sh In,Ih N 
kalmokääriäinen, karelsk snedbandvecklare 
Clo~sfana.{rr;zp(oqd (Btider) Sfi 
k~p~öpop~aWpJif; <fyärgp~rlyfli()rfj~l . . .. 
Clossiana thore borealis (Staudinger) Sh T R 
pohjanpurohopeatäplä, gråkantad pärlemorfjäril (nordlig) 

Clpssia,n{l:t~orethore(Hfibi}~r) <Yt ·•·····.··• ·.··· ···· .. · .... · .. i .• Sh Sk,I\11 
~t~lä11P11EP!J()Pfl;lt~p1~ ••.. 8!~~!;;tP.·.piV!YW9ifj~i!.(sydlig) 
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Uhanalaisuus Uhanalaisuuden 
syyt 

Sh Ri R 

Sh R 

Sh N,R 
hietapussikoi, kilstreckad hedblomstersäckmal 

Svensson Sh T Ku 

Sh Ku 

Sh T Ku 

Sh Ml Mp,N 

Sh 

Sh Ij R 

Sh Ml 

Sh Ml Mp,R 

Sh T Ku 

Sh T Ku 

Sh Ik 

Sh R,Kh 

Sh Ml 

T 

Sh Ml 

Sh Ih N,Mp 

Sh 

Sh Ih,Ml 

Sh T Ku 

Sh Ip R 

Sh In 

Sh 0 

Sh MI,Ka 

Sh 0 

Sh M Mp,Mi,Ml 

Sh Ml 

Sh T Ku 

117 



Lasiony.ctå staUdi~~eri(Allfiyillius) 
paijakJ.Cäldrjoyöl<:Jtpnem·b()gnoxdiskt. fjällf1y 
Lithophane ornitopus (Hufnagel) 
vaal~~P~l1YPI$~11en, yitgrått träfly 
pof!~siq,e.upfiorbia11a(:rocp~d~1ltis).(f!te.yer) (V) 
tY!~i!täätiiiJ.m~n.Ji:>t~I~tc()tty~q!fi::rr~.·.•• 
Melitaea cinxia (Linnaeus) * 
täpläverkkoperhonen, hökblomstemätfjäril 
AJ;endesiafärJnella>\'fhtinb~f&}, 
k~~gbein~gi •. Y~tgr~tp~t(l"tlfll1al 
Mythinma pudm~iiza (Deriis & SchiffeiTriullei) 
ruso-o1Jsiyök1c(jn~n.?:. rö~grått .grä~f1y 
ffola· kare~~ca··Teng~~ * 
.l(}Jl"j~C\QJlll.il:~lf~l1~~äjii, ... · k:tireJs]f; tr~gS,pil1hflf~ 
Nycteola revayana (Scopoli) 
taiTI1llil~etl1usyökkön~n, e1cf()tsläpare 
Ostäl)(ap~lljstralis(~~PP(!r) 
punakoisa, .va!fen~Jst:äppemott 
Panemeria tenebrata (Scopoli) 
aurinkoy?k](??~n7 solfly 
Pqrnas~iu~ ~nnqnosyn~ (Linn~l1s) (V) 
p~uap<>1lqf.tl1I1~tnosym~fjfitiJ . . . 
Philereme transversata (Hufnagel) 
ruskopaatsamamittari, svartbrun klaffmätare 
}lhyllöllo')!ct~.~~ lqfital)egus (S?fu'ank) 
.h~~~i.Iffiliina,ctjftk:qh••·. gf21lg1JlcJm:~I 
Phytometra viridada (Clerck) 
linnunruohoyökk~nen, jl1ngfrulinfly 
P~(!U~Qar}c:ia niqia:r (Meig~n)· · 
lllll~!~itli~i~pi, J)pt),~~ls:l)J~yinge .· ...... · .· ... ·.· .. . 
Pseudopanthera macularia (Linnaeus) 
pantterimittari, pantermätare 
R:jraU~faiOsu·in~li~(Htibner) ·•·* 
1c~n~~9kgts.t1f<dupbelbai1~~~···n~mtJ~Ijusw()tt 
Pyrgus andromedae (Wallengren) · · 
tunturikirj()siipi, blomyisslare 
Scardiaf?oley:lla (J3a~riciu.s) t 
J<äJip~qj, jä,tte:sYaJJ1Pll'l~ ···.· · .. •·.·· .. · .. · .. ·· .• ... ·. 
Sciota ( =Nephopterix) lucipetella (Jalava) 
kaak:?nkoisa, grågult mo]11p10tt 
Sgopula virgy[ata (Denis 8f Schi(fertnql~er) 
rärrielel1tim!tt(JJjl.~t1e<l$U:e:t;l\.~<iJqyll1ä,tl}.J'e 
Stigmelia diyadella (Hofmann) · · 
lapinyu()lckokääpiökoi, ... fjällsipg4y~rgmal 
Stigrflella< m.qlellq (StiliJlfon) 
()m~1lf!kä,äp~9.1f()t~ ... l:J~~41:>~Qf14•·.·•1:i:R~Ic.J:y~gmtt1 
Sympistis zetterstedtii (Staudinger) 
pörhönopsayökkönen, Zetterstedts hedfly 
Sy~a~fh~ci()rz J11es~~efoJm!s {~egich,;§chäffef} 
k'\i\I(()J,JJ~isiipit~11Ylfst~!<'~lliJ< ... gl(l§Y~Pgy 
Syncopacmci wormiella (Wolff) * · ·························· 
pik1cun~nnak?i, liten käfingtandpalpmal 
Thg_lera fil!lbr.ic!Jis (Sc()poli/ 
vilieränlit:@"i; ~~d::td.lu11.<:hn.~WI:~ 
Tinagma ocnerosiömellum (Stainton) * 
n<?id<pl~ielikc:>i, .· ~l~elds~ä<(~~~l 
Trich~~ea ·lr.td(tlca(Lil}nael1S) * 
pihlajayökl<önemgäck 
Trifurcula subnitidella (Duponchel) * 
maitekääpiökoi, ängsdvärgmal 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 

~~~titfbbrealis ~~lotdstr9P;t) ··· 0{! 
pphjartft~gyg~gl),eti~ll()mi~\Ctjpwf1Y 
Xestia brunneopicta (Matsumura) * 
rusoharmoyökkönen, bruntecknat fjällfly 
x~~tia·tyilgei (Rebel) 
lius](epaljåkkayökkört~J fjällhedfly 
Apterona crenulella (Bruand) 
kierrepus~ikas, sn~cksäckspinnare 
Bisef4phis{a !rpqtrellq (von ~chantZ) 
Y.~Yftlltfffi~~9!:..··•·ffivW,lgr;ä.~nti!1~~wal 
Endothenia nigricostana (Haworth) * 
pähkämökääriäinen, stinksyskevecklare 
/flf}1ither;Jq\fC!($thia~~ ,Q;hlt?()pcpel)· · * 
äa1Jopi](!Sugtitt!:[~1· ... 1Jr~dprä!hti.<ll11Et@!i~~ 
Eupithecia irl·iguata (H'ubner)' * · · 
kirjopikku mittari, . vattrad malmätare 
S,esiq f!~rnf?eciformlr · (II~~~er} {E-I) 
fO;~taJliSisjjpi~ sälggla~y~g~ • .• • .... ···•·· .. 
Syncopacma taeniolella (Zeller) * 
maitenunnakoi, omvändbandad käringtandpalpmal 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Lue~telosta poist{!tut lajit 
Apasi~ ( -;:::Trichoptt3ryx) gpp~fl.8attt (Ev{!tsrnålln).(Sh) M 
pqb.jii.l1liu$1\:llJlittar.i~ trQil<iruY~l<>bmät~~ 
Asthena albulata (Hufnagel) (Sh) M 
pähkinämittari, snövit hasselmätare 
· c:awctdapromissa;(~fiis· <'fc §cl;lifferfil{!ller)(S}l) 
tamqtifitali.J9~öi1~11; ~k:orde,~t.S.f.J:Y 
Coleophora hackmani (Toll) (Sh) 
kohokkipussikoi, punkterad backglimsäckmal 
Hepialus fuscoargenteus Bang-Haas (Sh) M 
p~lj~aj~urip~rh9.11en, .. }lögnorciisk .5otfj~il 
Af:<>f!tphq 111~a'ce{fa (f}eni~ §' $cliiffefillj11ler) (Sh) M 
päivännotttötupsuk,Qi, solvän4ebrokmal 
Orgyia recens (Hubner) (St) M 
}(i~jotupsukas, g~ldf1äc~ig fjäd~rt()fSSf>innan~ 
P aphyteJia viUosella · (Qc~senheilp.er) (Sh) 
u~Qpussik:as, rödbflicn · $äql<:spini}are 
Photedes captiuncula (Treitschke) (Sh) M 
kääpiöhämy-yökkönen, dvärgängsfly 
l?h(l$qti~s· pPuni (J:)enis··&ScJ:riffennull~f) (St) 
rärilev~he!siipi, .. ljup.giJ1et~llying~sy~ 
Senta flammeä (Curtis) (Sh) 
mok())'ökköne~,. stre~ka~ strandfly 
'J'el~(ji~e~.s~qu~ (Hawort~} (SlJ.) M 
päivärinoudonjäytäjältoi, S()lVändyblåclrnal 
Xestia sincera (Herrich-Schäffer) (Sh) M 
vaaleaharmoyökkönen, barrskogsfjällfly 

(;aftettifePh.~[us•·.paJqefnr:t,i(Pallas) •... ··.·•.CS}t) o 
keltat~Plähiipij~ •... ·.gulfiäc~g ... gl~ns~gtyg(lfe 
Clossiana frigga (Thunberg) (St) 0 
rahkahopeatäplä, Friggas pärlemorfjäril 
(]Jdss}ättafreijå (1JJun~rg) (~t) 
11ll1UtaJI111()p~atäplä,; fl'~eJas Pär!ell1gtfjäfii 
Erebia einbla (Thunberg) (St) 
suonokiperhonen, gulringad gräsfjäril 
PfrgzJ.s. cehtdtJ.I'eae< (l~.~bur) .• .. · (St) 0 
s~gkitJ()~>~Jp~; ·l<l.in~yisslart? 
Xesiia rhaetica (Staudingerf (Sh) 0 
nuoliharmoyökkönen, rhätiskt fjällfly 

syyt 

Kh 

In ? 
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Perhosten alueellinen uhanalaisluettelo 

A TP u Ky H M V KS Ku PK 0 L 

H Hävinneet 
Adonictå aceris H 
Vaahtetäyök~i)rten 

I-I Borearctia menetriesii H H H 
idänkiiltok~hrääjä 
Capperia trif~O@ctyla 
tarhasulkanen 
Caiåsiiä kistrandella * 
arnikkikoisa 
(Jycloph()ra q~iJrcirnpntåtia 
pikkuvyömi1:tllri 
Hyponephele lycaon H 
idänhäränsilmä 
Ochsenheirneriå taurella 
ruisrt(ltmikrii 
Rhyparia purpurata H H H H 0 

keltasiilikehrääjä 
Soiota ihenella 
poppelikoisa 
Scopula decm·ata H H 
sinilehtimittari 

E Erittäin uhanalaiset 
Acronicta .tridens H E H H H 
V(lSamay()k:k()nell 
Agonopterix laterella H H E E H H H H 
ruiskaunokkikoi 
Caryocolum pe{ryi 
raunikkikoi 
Catoptria fulgidella * E 
hopeajuovakoisa 
Chloroclystis .. v-ata E 
lehtovähämittari 
Cydia medicaginis E E 
mailaskääriäinen 
Cynaeda dentalis B 
neidonkielikoisa 
Ethinia terminella E 0 

varjotäpläkoi 
Lycaena dispar E E 
isokultasiipi 
Maculinea arion H H E E E H E 
muurahaissinisiipi 
Melitaea diamina H E 
tummaverkkoperhonen 
M etil1erid. aestivetla E 
kurhokoi 
P hotedes · brevilinea E 
TU(:)]{()h~y-y()J:dcöl1tm 
Pseudophilotes baton E E H H 
harjusinisiipi 
Scythropia crataegella E 
mets~on1e.ll~~hr~äjälc()i 
Zygaena osterodensis H H 
juovapunatäpläperhonen 

V Vaarantuneet 
Alcisjubiitus V 
naavamittari 
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H 
Iaukkaneilikkakoi 

V 

E V 

H 

E H H H H H H 

E E E E 

E 

E 

taantuneet 

St St 

St St s St 

St 

St 

St St 

H H H St V Sh 

H 

St St H St 

H 



Nemophora cupriacella 
Pl!r;toj~Il1fiS~1ll~oi 
Ne,u,ftrotia .candidUlå T 
rnsqJ4iltoy9ls:lc<i.l1~l1 ' 
Pyrgus alveus 
tl1I11~~iJ:j.8siigi 
Scythris IJOricella 
lgl1g}(~i 
Trachysrrlla schrezhersia11a 
jctl~vav~lekääfiäil1en 
fygaena ~onicerp~ 
11ätl<yhnäpJ.!Ill!täpläp~rhorien 

Sh Silmälläpidettävät harvinaiset 
Acerbia alpina 
pohjansiilikehrääjä 
Acrocercops brd~~niqtdelJU$ 
Jap1111;~J?mJit~Jll1j~oi 
Agriades g landmi 
tundrasinisiipi 
!fgråc;~oJa rjiti4g. 
mll~m~Ytil<:!ttinen 
Apamea anceps · 
nummijuuriyökkönen 
1Peira syr,t11;~qria 
kuusamamittäti 
Ajjloia kadeniella 
kalliokärsäkoi 
f!risi3te~ii:f?1}4li{lfella 
l~pipyq()J(Qilj~ytfijii}{gj 

A TP 

H 

St St 
;,•-_,-, 

St St 

St 

·st 

St St 

Sh 

Sh Sh 

Sh 

Aspitates gilvaria * Sh 
luumittari 
!Japtria ti~ldle 
nunnamittari 
Bembecia scopigera Sh Sh 
j~llril~si~iipi 
B11P(J1.fl«trix .albedinella 
j~~yålqgt~gl<qi 
Bucculatrix artemisiella * 
marunatöyhtökoi 
C:alqj)tili(l• .1f!~ct1pe12nr lla 
le11t()l1li.il1(lj~g!. 
c alyciphora xe6)dåciylii * 
ohdakekeltanen 
Clec/ri)des lichenaria 
jäldfl~ittari. 
C lepsis lindebergi * 
kalmokääriäinen 
C]ossiana itnprobtJ. 
l<tmPi94PI?YlitiiPI~.· ...•.. 
Clossiana thore borealis 
pohj anpuroh()peatäplä 
Clo~siPrtå.th.qreith?te 
~t~Iät}p\}rplj()~iiP~ii 
Cochylidia rupicola * 
punalatvavale~ääJ;i~inen 
C~leophora lithgrgyrine!{q *" 
jl!S$inP!l§SilcQ~ .. •· .. · ...• ·•• . 
Coleophora caelebipennella 
hietapussikoi 
Coleophqrit unigen.ella 
tunturipussikoi 
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A TP u Ky H M V KS Ku PK 0 L 

Colias hecla Sh 
lapinkeltaperhonen 
Colias nastes Sh 
tunturikeltaperhonen 
C onistra e1yihrocephala Sh 0 0 

tammipiiloyökkönen 
Cucullia argentea Sh E V Sh 
loistokaapuyökkönen 
Depressaria chaerophylli * Sh 
kirvelikoi 
Ecliptopera capitata Sh Sh Sh Sh 0 0 0 

keltaselkämittari 
Ectoedemia atrifrontella Sh 
kaarnakääpiökoi 
Entephria flavicinctata Sh 
pahtap()hjanmittctri 
Entephria nobilaria Sh 
kurupohjanmittari 
Epirrhoe tartuensis 0 Sh 
isoraanumittari 
Erebia medusa Sh 
ruijannokiperhonen 
Ethmia pyrausta Sh 0 Sh 
ruskotäpläkoi 
Eupithecia fennoscandica Sh 
tunturipikkumittari 
Eupithecia dodoneata Sh Sh 0 

tammipikkumittari 
Eurodryas aurinia H V Sh H Sh Sh 
punakeltaverkkoperhonen 
Gastropacha quercifolia 0 0 Sh 0 Sh 
tammenlehtikehrääjä 
H erminia lunalis Sh St St V V H H 
kuuyökkönen 
Hesperia comma catena Sh 
pohjanvalk()täpläpaksupää 
Hydraecia petasitis Sh Sh Sh Sh Sh 
ruttojuuriyökkönen 
Hyphoraia aulica St Sh Sh ? H E H 
keltatäpläsiilikehrääjä 
Hypodryas maturna Sh Sh Sh 
kirjoverkkoperhonen 
ldaea muricata Sh Sh Sh Sh Sh V 
rämekulmumittari 
Ipimorpha contusa Sh Sh Sh 
poppelikääröyökkönen 
Lacanobia w-latinum Sh Sh Sh Sh Sh 
suotarhayökkönen 
Lamellocossus terebra Sh Sh Sh Sh Sh 
haavantuhooja 
Lamprotes c-aureum 0 Sh Sp 0 
kultayökkönen 
Lasiönycta leucocycla Sh 
tunturikirjoyökkönen 
Lasionycta staudingeri Sh 
paljakkakiDoyökkönen 
Lobesia euphorbiana Sh Sh 
tyräkkikääriäinen 
Melitaea cinxia * Sh V 
täpläverkkoperhonen 
Mendesia farinella Sh Sh Sh Sh 
ketoheinäkoi 
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Af>'thim1Ul pudo~ina Sh Sh 0 

1"1J$Q-.()lkiy()~9I'le.n 
s11 E sl1 Nola karelica * V Sh Sh Sh Sh Sh 

karjalanallaskehrääjä 
N!cteoki•.•r1tyqyqna Sh Sh 0 

t~ro!I~~l1~Yö.~<>.~~I'l 
Ostrinia palustralis sh Sh 
puna}(oisa 
Panefr}f!~iatl}l!ebrata 
aUJ'irl}(oyö~{)l}ert ................. 
Parnassius mnemosyne Sh Sh H 
pikk~~pollo 
Philereme trttnsversata Sh Sh 
·tusk.oP~t!t~.a1Ila.niittå:f:i 
Phytometra viridaria Sh Sh 
linnunruohoyökkönen 
f!hylloitogsrt+lantanell~s Sh 
h~i~iytim~~tj~()~ 

Sh Pseudoaricia nicias Sh 
huhtasinisiipi 
['seud()P}lrtth~JYJ .•. inaculai•Tq 
PfWtt~ttmi!@i, .. 
Pyrausta ostrinalis * Sh 0 

keptt~irjokoi~.~ Pyr8us qndt;o1Jl:edåe 
tlJ1ltl1rikjJj ()§iipi 
Scardia boletella 
kääpäk()i 
$t:iofti .lu~zJ?eieU(l 
kaakohkoisa 
Scopula virgulata s11 V Sh Sh Sh 
rämelehtimittari 
~(igmella diyåqe}?CI 
Ia.PWYD:fllf'4:()!c~~p~()](:9i 
Stigmella malella 
omenal<.ääpiökoi 
~y1jlpistisy~e.tterste~tii 
J:19~11911(}P~a.Y9~911f~ 
Synanthedon mesiaeformis Sh Sh 
kaakonlasisiipi 
$YncoJ?dtrizgiWorinil!:lld * Sb··• 
pi~J:lt:tlll1l#C9~ 
Thalera fimbrialis Sh Sh 
viherämittari 
Ti!ld$111:q•••·.•()clj~f()stofnelluin * 
neidonkielikoi 
r1~ichoseä zudificii * E H E Sh 
pihlajayökkönen 
Trif'zftc:ula s:Ubnitidellå * 
1ll~tx~~~J?~Ök()~ 
Xestia borealis 
pohj anhar111oyö~(jne11 

Sh Xestltt• brunl}:t:Opi~ta * 
.. rn~9l:tfltP!2Ytl~911~~ sh Xestia lyngei 
liuskepaljakkayökkönen 

Sp Silmälläpidettävät puutteellisesti tunnetut 
AR!~tq~å clenulella 
Js~~gepl!?Si}f~& 
Biselachista ·imah~ella Sp 
nevaheinäkoi 
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E!Ulotb.erJid nigricbstdna·••.:f<. 
pähkMiökääriä,il1eri 
Eupithecia cauchiata * 
aaltopikkumittari 
Eupitheci[I.irr:i~uata, ~ 
kirjop~f.lil:litt~i 
Sesia bembeciformis 
raitalasisiipi 
~yncopaffr!a ·ta~niölef!å 
maitenunnakoi 

Alueellisesti uhanalaiset 
Acronicta cuspis (HUbner) H H + Sh H 
k~i~oyökkön~n' ..•.. spjuta{tof1t1~ 
Agrqtisse~~fum CI)epi~·8f.•.Schiff~) 
Q!ti~Y9kk:9nep, ...• ~~d..;sl>t9tidfly 
Archiearis notha (HUbner) 
haapat.yttöperhonen, ~rå flickfjäril 
J1rgynnJ~ P€ZJ?hia (I.;innaeus) 
k~isarjrrvJitnt; •. silver.s~r~pi(ad •.. piirl~Il1Qrf]ä!Jl 
Axylia putris (Linnaeus) + 
rosoyökkönen, träfärgat jordfly 
Carter?r;ephalfis pa1ael1UJ't \P;dl~) ···• ({J) 
kelt~~HiJ.iiipij~ .gulf:t~ckig· gll:lllssmygare 
Clossianafrigga (Thuriberg) (0) 
rahk~hop~at~plä, Fri~gas päJ:lemorfjäril 
Cl()ssiana ft:~~q (;1'1WI1~rg} (0) 
tJ1U\lr~J){lqpeJ:tt~Plä, ... fWJiis .. P~l~ffi9rfJ!kil. 
Erebia embla (Thunberg) (0) 
suonokiperhonen, gulringad gräsfjäril 
Eui(){J: t~cf4sq···(~\i~~~t) 
salJ~a{lyi)klF()111eri, ·.·. yiplettpfl!pt jorcif1Y 
Euxoa obelisca (Denis & Schiff.) 
patsa~maayökköneil,·. ob~liskjordfl y 
Hern:ari~tityu~ (Linnae,~s) 
ruu~\lft1()hgppä~v~iitiij~ ·~vä,yf!1lgliJ.t.dl:lgsyäf111~e 
Hesperia comma comma (Linnaeus) · + 
etelänvalkotäpläpaksupää, allmän ängssmygare 
F!YPOiJstispluviartq (F~bricius) 
s4~.11litt~h spe!sviJ;Ig;~~ät(!Ie 
lssoda lathoilia (Linnaeus) St 
helmihop~~täplä, storfläckig pärlemorfjäril 
f1oma alpium (Osbeck) 
lifu'jgy§~QP(}Q, ~tlY 
Paracolax tristalis (Fabricius) + 
rll~~()~~säyö1cköpe~, , oc;!a"aglllt sprötfly 
f eri~omq blfacfatwn CH:avvorth) 
iY2ri'l~~"llhWi~.~i, .. sl1~fJs.tr~c~@ .• fÄ!fu'i~!~~. 
Phalacropterix graslinella (Boisduval) 
rä111e,p~~.~ik~s, . Qraslin~ .. ~ä,~~~J?il111ctr~ 
Pyrgus cmitaurea~ <Rån,l~tp:) (0) · 
S1J()kirjqsiipi,·.1f~!l1~Yi~~ltl!t?.•: 
Sesia melanocephala Dalmäll 
pikkuhaapalasisiipi, liten poppelglasvinge 
~~~f,~ålt~erella >(Lihllå~fis) 
is()~O~]{~li~~j~, &tor l:>()rstspil)~~ 
Xestis rhaetica (Staudinger) (0) 
nuolihant1?Yökköne11, rhätiskt fjällfly 
~estia sincera (Herrich~Sdfffer) ·. (M) 
Y~~1~~a,rtl:l())I()J<k:9t'l~Pt·•~?l!S~{)g~fj~Ufly 

+ + + + 

V H V 

E V St 

St 

St V St Si 

M V KS Ku PK 0 L 

H H H 

H H H 

Sh -

Ii H 

Sh Sh + + + + 

St St St St + St + 

St 

····· St 
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VESIPERHOSET 

Vesiperhosia (Trichoptera) käsiteltäessä Pauli Bagge, 
Kalevi Kuusela ja Esko Saarela ovat olleet toimikun
nan asiantuntijoina. Vesiperhosten harrastajia on 
maassamme vain muutamia ja tietämys on tästä syys
tä puutteellista. Tietoja kertyy muutamista lajeista myös 
vesitutkimusten yhteydessä. Suomesta on tavattu 205 
vesiperhoslajia. Lajimäärässä ei ole viime vuosina 
tapahtunut muutoksia. 

Uusien tietojen niukkuuden vuoksi luetteloon ei ole 
tehty muutoksia, viisi vesiperhoslajia on arvioitu 
edelleen silmälläpidettäviksi. Määrä on vain 2,4 % la
jistostamme. Oulunhormisirvikkäästä (Glossosoma ny
landeri) ja lapinputkisirvikkäästä (Asynarchys thede
nii) ei ole uusia löytöjä. Pohjansirvikkäällä (Arctop
syche ladogensis) on todettu olevan melko vahva kanta 
Pohjois-Suomessa. Jatulivesiperhosta (Semblis pha
laenoides) on uusia löytöjä Hämeenkyröstä 1989 ja 
Orivedeltä 1989. Se on nykyisin edelleen melko ylei
nen Pohjois-Suomessa, mutta taantunut huomattavas
ti Etelä-Suomessa. Siulavesiperhon (Semblis atrata) 
tilassa ei ole havaittu muutoksia. Sekä jatuli- että siu
lavesiperho on Ruotsin uhanalaisuustarkastelussa ar
vioitu vaaraantuneiksi. 

Uhanalaiset vesiperhoset 

Aikuisia vesiperhosia tavataan vesistöjen ääreltä. Ne 
lentävät pääasiassa iltaisin ja öisin. Kaikkien lajien 
toukat ovat vesieläimiä. Niitä voi löytää erilaisista 
vesistä pienistä lampareista Itämeren murtoveteen 
saakka. Ne karttavat vain pahoin likaantuneita vesiä. 
Uhanalaiset lajit elävät yhtä lukuunottamatta virtaa
vissa vesissä. Tästä syystä niitä uhkaavat ennen muuta 
erilaiset vesistöjen muutokset, kuten likaantuminen, 
rehevöityminen, happamoituminen ja vesirakentami
nen. Luettelossa olevien lisäksi myös eräät muut vir
taavien vesien lajit ovat taantuneet tai hävinneet Ete
lä-Suomesta, mutta säilyneet toistaiseksi Pohjois-Suo
messa. Tietoja ei kuitenkaan ole nykyesiintymisestä 
riittävästi uhanalaisuuden arvioimiseksi. 

Suomessa on uhanalaisia vesiperhosia suhteellisesti 
paljon vähemmän kuin esimerkiksi etelämpänä Eu
roopassa. Englannissa, jossa lajimäärä on lähes yhtä 
suuri kuin Suomessa, uhanalaisia lajeja on 16,6 % 
lajistosta. Saksassa (Länsi-Saksa) uhanalaisten lajien 
osuus on vielä suurempi, peräti 40% ja 16lajia on jo 
hävinnyt. Vesiperhoset ovat todennäköisesti erinomai
sia veden laadun ilmentäjiä. Tästä syystä niiden esiin
tymisen muutoksiin tulisi Suomessakin kiinnittää 
paljon nykyistä enemmän huomiota. 

Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 

Arctopsyche ladogensis (Kolenati) 
pobjtll1sirvikäs 
Glossosoma nylanderi McLachlan 
oulunhormisirvikäs 
Semblis atrata (Gmelin) 
siulavesiperho, .. rotfjärillik .. nattslända 
Semblis phalaenoides (Linnaeus) 
jatulivesiperho, bjömspinnarlik nattslända 

Asynarchus thedenii (W allengren) 
lapjnputkisirvik:iis 

KAKSISIIPISET 

Työryhmä ja tarkastelun laajuus 

St 

St 

St 

St 

Sh 

Toimikunnan apuna on uhanalaisten kaksisiipisten 
(Diptera) käsittelyssä ja seurannassa ollut selkäran
gattomien eläinten jaoston alainen kaksisiipistyöryh
mä, joka on kokoontunut 7 kertaa. Työskentelyyn 
ovat jaoston puheenjohtajan Pertti Rassin, jäsenen 
Rauno Väisäsen ja sihteerien Ilpo Mannerkosken ja 
Gunilla Ståhlsin ohella ottaneet asiantuntijoina osaa 
Walter Hackman ja Jonny Perkiömäki. 

Kaksisiipisten uhanalaisuuden arviointi on ollut edel
leen vaikeaa. Ryhmän tutkimisella on maassamme 
pitkät perinteet, mutta tutkijoita ja harrastajia on 
nykyisin vain muutamia. Vanhojakaan keräilytietoja 
ja havaintoja ei pystytty toimikunnan käyttöä varten 
kokoamaan tarpeeksi. Lajien eri kehitysasteiden eko
logiasta ei ole riittävästi tietoa. Tästä syystä on vaike
ata arvioida eri lajeihin vaikuttavia uhkatekijöitä. 
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Vj Kh,Vr 

Vj Kh,Vr 

Vp Kh,Vt 

Vj,Vp Kh,Vr 

Vk Kh 

Kaksisiipisten lajimäärä on suuri, sillä Suomesta 
tunnetaan vuoden 1990 lopussa 5 170 lajia, jotka 
kuuluvat 90 heimoon. Viimeksi kuluneen viiden 
vuoden aikana maastamme on ilmoitettu yli sata uutta 
lajia ja on mahdollista, että täältä on vielä löydettävis
sä useita satoja kaksisiipislajeja. Monen ryhmän tak
sauomia on vielä varsin puutteellisesti tunnettu. 
Maamme lajistoa tutkitaan kuitenkin jatkuvasti. 

Uhanalaisuutta on pystytty arvioimaan yhteensä 18 
heimon noin 400 lajista (taulukko 35). Uhanalaisia 
kaksisiipisiä arvioidaan nyt olevan 33. Edellisessä 
tarkastelussa niitä oli vain viisi. Ne jakaantuvat eri 
luokkiin seuraavasti: 

1990 
1985 

H E V 

4 
1 

1 
2 

9 
2 

St Sh Sp Yhteensä 

5 10 4 33 
5 



Taulukko 35. Uhanalaiset kaksisiipiset yläheimoittain. 

Yläheimo 

Sääsket 
Tipuloidea 
Psychodoidea 
Tanyderoidea 
Culicoidea 
Chironomoidea 
Pachyneuroidea (heimo Pachyneuridae) 
Bibionoidea (Keroplatidae) 

Kärpäset 

Laji
määrä 

273 
14 
6 

156 
600 

1 
733 

Xylophagoidea (Xylophagidae) 4 
Stratiomyoidea (Stratiomyidae, Solvidae) 29 
Tabanoidea (Athericidae, Rhagionidae) 52 
Nemestrinoidea (Bombyliidae) 28 
Asiloidea (Asilidae, Thervidae, Scenopinidae) 57 
Empidoidea (Empididae, Dolichopodidae) 515 
Loncopteroidea 3 
Phoroidea 202 
Platypezoidea 20 
Syrphoidea (Pipunculidae, Syrphidae) 304 
Conopoidea (Conopidae) 19 
Lonchaeoidea 37 
Lauxanoidea (Lauxanidae, Braulidae) 63 
Drosophiloidea 163 
Notyboidea 30 
Tanypezoidea 7 
Museoidea 500 
Tachinoidea 300 
Oestroidea (Oestridae) 8 
Glossinoidea (Gasterophilidae) 12 
Micropezoidea 6 
Sciomyzoidea 1 00 
Anthomyzoidea (Anthomyzidae) 180 
Agromyzoidea (Agromyzidae) 250 
Tephritoidea (Tephritidae) 220 

Yhteensä 5 170 

Käsi
telty 

1 
4 

4 
29 

1 
23 
22 

1 

304 
19 

4 

7 
1 

419 

Uhanalaisia 
yhteensä 

2 
4 

6 
1 

13 
1 

(3) 
(1) 

33 (37) 

Käsitellyt heimot on mainittu suluissa. Suluissa olevat luvut tarkoittavat luettelossa mainittuja loisia, joita ei lueta mukaan uhanalaisten 
lajien kokonaismääriin. 

Uhanalaisten lajien ohella luettelossa on mainittu neljä 
kotieläinten loista, jotka on otettu mukaan kansainvä
lisen käytännön mukaisesti ja yhtenäisyyden vuoksi. 
Kolmen niistä arvioidaan puuttuvan nykyisin faunas
tamme ja yksi niistä on katsottu silmalläpidettäväksi 
puutteellisesti tunnetuksi. Niitä ei katsota uhanalaisik
si lajeiksi ja niiden luokka on merkitty jäljempänä 
luettelossa tähdellä. 

Sääskiä (alalahko Nematocera) on voitu tarkastella 
vain ylimalkaisesti. Useissa heimoissa lajien taksono
mia ja Suomen lajisto ovat vielä varsin puutteellisesti 
tunnettuja. Lähes puolet lajeista esiintyvät metsäym
päristöissä. Aamisääskien heimon (Pachyneuridae) 
ainoa edustaja Suomessa on uhanalainen. Hyttysiä 
(Culicidae, 37 lajia), mäkäriä (Simuliidae, 35 lajia) ja 
surviaissääskiä (Chironomidae, 600 lajia) arvioitiin 
toimikunnan vesihyönteistyöryhmässä. Tällöin todet
tiin, että näitä ryhmiä on nykytiedon perusteella 

mahdotonta tarkastella lajitasolla, mutta samantapai
set elintavat antavat mahdollisuuden ryhmittäiseen 
arviointiin. Useimpien näiden heimojen sääskilajien 
toukat kehittyvät vedessä vaihtelevissa olosuhteissa. 
Niiden suurin uhkatekijä on vesien laadun muutokset, 
mm. happamoituminen. Tällä hetkellä on kuitenkin 
olemassa varsin vähän tutkittua tietoa siitä, mitä lajeja 
happamoituminen mahdollisesti hyödyttää ja mitä ei. 
Surviaissääskien ja mäkärien paikallisten kantojen on 
arvioitu kärsivän myös voimalaitosten vesien suures
ta ja epäsäännöllisestä säännöstelystä. 

Muumiokotelokärpäsryhmästä (alalahko Brachycera) 
Suomessa on edustajia 13 heimosta. Tästä ryhmästä 
on käsitelty eräitä melko hyvin tunnettuja heimoja 
(taulukko 35). Mahdollisista uhanalaisista lajeista 
kimalaiskärpäslajin Bombylius discolor kuuluminen 
Suomen faunaan on epäselvä. Lisätietoja tarvittaisiin 
myös asekärpässukujen Stratiomys ja Odontomyia sekä 
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tärkein elinympäristö. Niillä elää viidesosa lajeista. 
Neljä lajeista elää vesissä ja yksi rannoilla. 

Uhanalaisten kaksisiipisten merkittävin uhka ovat 
metsäluonnon muutokset (64% lajeista, taulukko 37). 
Joka toisen lajin säilyminen riippuu lahopuun saata-

Taulukko 37. Kaksisiipisten uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijaisena 
syynä 

Maaston kuluminen 
Rakentaminen 
Peltomaiden muutokset 
Niittymaiden sulkeutuminen 7 
Metsänhoitotoimet 21 
- Puualajisuhteiden muutokset (3) 
- Ikärakenteen muutokset (2) 

vuudesta. Kuivilla niityillä eläviä kaksisiipislajeja 
uhkaa elinympäristöjen sulkeutuminen maankäy
tön muututtua. Vesissä elävien lajien uhkana ovat 
ennen muuta veden kemialliset muutokset, pilaan
tuminen, rehevöityminen ja happamoituminen. 

Yhtenä 
% syynä % 

3,0 1 3,0 
1 3,0 
1 3,0 

21,2 7 21,2 
63,6 21 63,6 
(9,0) (10) (30,3) 
(6,1) (7) (21,2) 

- Lahopuun väheneminen (16) (48,5) (21) (63,6) 
Soiden ojitus 1 3,0 
Vesirakentaminen 
Kemialliset haitat 3 9,1 

Yhteensä 33 100 

Kansainvälinen vertailu 

Uhanalaisuusarvioinnissa on apuna ja vertailukohtee
na on käytetty pääasiassa Ruotsin uhanalaisten kaksi
siipisten luetteloa ja uhanalaisia metsähyönteisiä kos
kevaa kirjallisuutta. Uhanalaisia kaksisiipisiä on 
Ruotsissa 71 lajia (taulukko 38), joista 23 lajia (32 %) 
esiintyy myös Suomessa ja näistä 15 lajia on myös 
meillä uhanalaisia, jakautuen eri uhanalaisuusluok
kiin. Metsä- ja maatalouden aiheuttamat muutokset 
ovat myös Ruotsissa merkittävimmät uhkatekijät. 
Edellisistä kärsii 58 %ja jälkimmäisistä 23 % lajeista. 
Englannin uhanalaisselvityksessä, joka on Euroopan 
ainoa täydellinen kaksisiipisten tarkastelu, on luette
loitu 827 uhanalaista lajia (14 % lajimäärästä). Niistä 
on erittäin uhanalaisia 270 lajia. Sen sijaan hävinneik
si katsotaan vain kolme lajia, kun niitä esimerkiksi 
Ruotsissa on 22. Elinympäristötyypeittäinen jakautu
ma poikkeaa paljon Suomen jakautumasta, sillä Eng
lannin uhanalaisista kaksisiipislajeista 45 %elää touk
kana vedessä, 37 % lehtimetsissä, etenkin vanhoissa 
lehtipuissa sekä loput 18 % mäntymetsissä, kanerva
kankailla, hiekkadyyneillä ja niityillä. 

Uhanalaiset kaksisiipiset 

1 3,0 
3 9,1 
3 9,1 

Taulukko 38. Uhanalaisten kaksisiipisten määrät 
Suomessa, Ruotsissa ja Englann_issa. 

Suomi Ruotsi Englanti 

H 7 22 3 
E 1 3 270 
V 9 21 226 
St 5 4 
Sh 10 20 328 
Sp 5 

Yhteensä 37 71 827 
Tarkasteltuja lajeja 400 6 000 
Uhanalaisia % 9,25 13,8 

Suomen luvuissa mukana neljä loista, joita ei muussa yhteydes
sä lueta mukaan uhanalaisiin lajeihin. 

Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 

Asflus··.crab':oni(onnis Linnaeus 
he.rhilä,i~l<ånJ@en~.· .l:>ålg~~inglik.·royfl~ga 
Gasterophilus intestinalis (De Geer) * 
hevosensuolisaivartaja, häststygn 
Hypo~erma bovts (I..inn.a~\}s) 
naw~iiHäill~!h .P~scygn 
Oestrus ovis Linnaeus * 
lampaannenäsaivartaja, fårstygn 

5 412893X 

1 

I 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

OX-Jcexp div~.fl:ile\Y';~, V;]lj Kh;Yr 
JåJIIp~~~~]<:i:irp@~rg ;§.'!lllllJ.Y~Pe@"tlgll, 
Oxycera freyi (Lindner) * V,Rj Kh,Vr 
fre)'11a~~kärp~e11., Frey 's vapenfluga 
()X)tc~ra trilineqttt (J;'"'~ricil)s) ~) i .... ;; { 
k.:o.~rpijw:>xa.-:a.~t!lciirpJin~t1, .. t!t!l?J:llld(lflLYI:lP~J:If111ga. 
Soiva interrrupta Pleske 
suomenpuukärpänen, karelsk barkfluga 

!Jta.chypqlpus lapyrifo,rmiS••<)=?alt~n).r 
kantokukkakärpänen, .• stubblomfluga 
C eriana conopsoides (Linnaeus) * 
,m~18fpl4c~~änen, say~l()fi1fl~,~.~ 
Cr:nops strigilta 'Yied~m~]l * 
lJ111St~it::Jll~a.Jill<>.ldir:piip(!p, .,···$YattJ:>tincla.~ .st~J{ti1fltiga, 
Doros profuges (D. conopseus) (Harris) 
iso~ct.arniokuk1ca1cärp~n~.n, .Jgon1Jl()II1fll1#a 
Ken;plqtus.tipulqide~ (K, sesioides) (B,osc) (E) 
Yaapsassää$ki~tgetinglik$Yampmygga 
Pachyneura fasciata Zetterstedt 
aarnis~äs~i, siTialban?ad urskogsmygga 
Sphecqmyict yespiforrJ1i~. Qorski ·.·,·~. 
pistiäi~~ulcl{*~ärlY1lr.···g~tip.gliJ.<: ..• ·bi()fl1:i}t1&i:t 
Xylophagus ater Meigen * . . 
aarnilahopuukärpänen, urskogsvedfluga 
Xy?oph(JguS:}l)nl'iSzil~clY··* 

·•. t:t~~()lAAQPl!JJ1cii±P~~~9·• .Yrtrmi~y~gf1~g~ 
Sphegina clunipes (Fallen) * 
m~tsäk_pr()kärpänen, , .. busksl1öiJ?blomflt1ga 
Spfllll!JYi4 .. diqphthg("ma;<{;iJ:lnaett,S). t 
t~htipu:ul<:tJ!<kakärpänem Jövtr~ds.b1Qmf1tigå. •. 
T emnostoma apiforme (Fabricius) * 
ketol~o~uk](C!kåfPäne!l, alhnäg. yed})lomf111ga 
7!emnpsto111a bombylatz$·· (fa.briciu~).···~ 
aamilahokUkkakärpänen,.·.urskogsvedblonifluga 
Temnostoma vespiforme (Linnaeus) * 
pistiäislahokukkakärpänen, stekelvedblomfluga 

An.Omalchåeta g~tfip~nn.iS.(~~~rstedt) ; 
kt!t(}lcQrsili;ärpärlem.·.·•iirlgsgrä~f!t1ga 
Cliorismia ardea (Fabricius) * 
ketotikarik~änen, b~ckstilettfluga 
Cliorismia ru,s>ti(;a (Pilll1:ef) .. ··lf< 
niittytiJ'ariJciirpäQ~~' •.. ·• iiflgsstil~t~flpga 
Clinocera wesmaeli (Macquart) * 
l~deta11hukärpä11en~. ~älldansfll!ga 
llerztJ~l[qPeskeri (J_zefJ1y ;k·• 
blhokantokärpänen~····.stubbträfluga 
Neoalticomerus formosus (Loew) * 
lllahla](ä~pä,kärp~nen, . sa.vtic;~uga 
S[J}J~gili!J kiPJa/Wwicic§~ol)l *> 
Ptlf'QkUI"QKIDp~1l€~11, päcl\SI1Qf.Pl)l(}ll:lfl\lgl;l 
Sphegina sibirica Stackelberg * 
i<tiiplc~ro.lc~~nen~ ostlig snörpblomfluga. 
§p~ginagpheginea .. ~tters~~Qt.r 
niitcykurokärpänen,ängssnörpb1ontfluga 
Sphegina montana Becker * 
poh jankurokärpänen, nordlig snörpblomfluga 

AnJ.renas(Jtftq albibaibe (Mei~en)• •. ~ 
ketopet()kärpänen,> backtovfluga 
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E Mki Ml,Mp,Mi 

Ml,Ip 

V Ml Ml,Mp 

V Ml Ml,Mi 

Mki Mi,Ml 

V Mli Ml,M 

Mki 

St Ml Ml,Mp 

St Mki Mi,Ml 

St Mki Ml 

St Mki Ml 

Sh In 

Sh In 

Sh 

Sh 

Sh Mk Mp,Ml 

Ml,Mp 

Sh Mli Ml,Mp 



Choerades lapponicus (Zetterstedt) 
pohjanpetokärpänen, nordlig rovfluga 
Choerades igneus (Meigen) * 
laidunpetokärpänen, vaUrovfluga 
Melophagu.S · ovinu.S · (Linriaeus) * 
lampaantäikärpänen, fårlusfluga 
Minettia desmometopa de Meijere * 
dyynikarikekärpänen, dynlövfluga 

KIRPUT 

Kirput (Siphonaptera) ovat pieniä, 1-6 mm:n mittai
sia, siivettömiä, sivuilta litistyneitä, ruskeita hyöntei
siä. Ne ovat lämminveristen eläinten, lintujen ja ni
säkkäiden loisia, joiden koko elämänkierto on yleensä 
keskittynyt isäntäeläimen pesään tai pesimispaikkaan. 
Suomesta on löydetty 54 kirppulajia. Tiedot ovat varsin 
puutteelliset. Tutkijoita on vain muutamia. Tietoja 
kertyy pääasiassa valtion eläinlääketieteen laitokselle 
lähetyistä näytteistä. 

Luonnonvaraisilla eläimillä elävistä kirpuista vain 
yhden arvioidaan olevan uhanalainen. Sen lisäksi 
luetteloon on otettu kansainvälisen käytännön mukai
sesti kolme ihmisen tai kotieläinten kirppua. Niitä ei 
kuitenkaan katsota uhanalaisiksi lajeiksi. Ne on mer
kitty uhanalaisuusluokan jäljessä olevalla tähdellä. 

Ihmiskirppu (Pulex irritans) on hävinnyt Suomesta. 
Viimeisin tieto on 1960-luvun alusta. Myös koiran
kirppu (Ctenocephalides canis) näyttää kadonneen 
maastamme, sillä sitä ei ole tavattu 30 vuoteen. Koi-

Uhanalaiset kirppulajit 

Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 

Sp Mk Ml 

Sp Mk Ml 

Sp* I Mti 

Sp Ri Ku,R 

rilla esiintyy sensijaan nykyisin muita kirppuja, esi
merkiksi kissankirppu (Ctenocephalides felis), ora
vankirppu (Monopsyllus sciurorum), rottakirppu 
(Nonopsyllus fasciatus) ja kanankirppu (Ceratophyl
lus gallinae). Kissankirppu ei sen sijaan ole aikaisem
mista tiedoista poiketen hävinnyt Suomesta. Sitä ei 
tavattu 1980-luvun alkupuolella, mutta se oli yleisin 
kirppulaji eläinlääketieteelliseen korkeakouluun lä
hetetyissä näytteissä 1990. 

Suurimmalla osalla nisäkäslajeista, kuten esimerkik
si uhanalaisilla ahmalla ja karhulla on ulkomailla to
dettu omat lajisidonnaiset kirppunsa. Niitä ei ole Suo
mesta havaittu. Eräät kirppulajit esiintyvät taas mo
nella eri isäntälajilla, esim. pikkunisäkäskirppuja on 
tavattu pedoilta ja linnuilta. Silmälläpidettäväksi ar
vioidulla liito-oravalla on oma semispesifinen kirp
pulajinsa, joka on luonnollisesti isäntänsä tavoin myös 
uhanalainen. Linnuista esimerkiksi räystäspääskyllä 
on oma kirppulajinsa, jota on meiltä todettu vain 
Hailuodosta. Myös se saattaa olla uhanalainen. 

Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 

Ctenocephalides canis (Curtis) H* 
koirankirppu, hundloppa 
Pulex irritans Linnaeus H* 
ihmiskirppu, människoloppa 

Monopsyllus indages indages (Rothschild) St 
liito-oravankirppu, flygekorrsloppa 

Ctenocephalides felis (Bouche) Sp* 
kissankirppu, kattloppa 

PISTIÄISET 

Työryhmä ja tarkastelun laajuus 

Pistiäisten (Hymenoptera) uhanalaisuutta tarkastelta
essa toimikunnan selkärangattomien eläinten jaoston 
kokouksiin ovat osallistuneet asiantuntijoina Martti 
Koponen (loispistiäiset), Antti Pekkarinen (myrkky
pistiäiset), Jonny Perkiömäki (lois- ja myrkkypistiäi
set), Olli Ranin (loispistiäiset:), Michael Saaristo 

syyt 

Ir Kh 

Ir Kh 

Mki Mp,Ml 

Ir Kh 

(muurahaiset) ja Matti Viitasaari (kaikki pistiäisryh
mät). Työryhmällä oli neljä kokousta. 

Suomesta tunnettujen pistiäislajien määrä oli vuoden 
1990 lopussa 5 644. Vuosina 1986-1990 tunnettu 
lajimäärä kasvoi noin sadalla lajilla. Uhanalaisuuden 
arvioinnin kannalta tärkeää tietoa pistiäisten levinnei
syydestä ja kannan muutoksista sekä biologiasta ei 
viime vuosina ole karttunut kovin paljon. Edellistä 
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luetteloa varten pystyttiin arvioimaan uhanalaisuutta 
noin 1 000 lajista, nyt arvioitiin noin 1 500 lajia. 

Saha- ja myrkkypistiäisiä on käsitelty perusteellisem
min kuin edellisellä kerralla. Kummankin ryhmän 
kaikkien Suomessa tavattujen lajien tilannetta on 
pohdittu. Uhanalaisuutta arvioitaessa kiinnitettiin eri
tyisesti huomiota nopeasti vähenevien elinympäristö
jen, kuten esim. hiekkapohjaisten, lämpimien ketojen, 
lajistoon ja siihen kohdistuviin uhkatekijöihin. 

Tarkastelua helpotti sahapistiäisistä 1985 ja myrkky
pistiäisistä 1986 ilmestyneet uudet Suomen lajien 
luettelot. Varsinaista uutta tietoa näistäkin ryhmistä 
oli melko vähän käytettävissä. Muurahaisten levin
neisyyttä kartoitetaan parhaillaan ja tulevaisuudessa 
niiden uhanalaisuuden arviointi helpottuu. Loispisti
äisten tarkastelua ei voitu paljonkaan laajentaa edelli
seen kertaan verrattuna. Uhanalaisia tai mahdollisesti 
uhanalaisia pistiäisiä ei ole erityisesti tutkittu, ja esiin
tymistietojen yleinen kartuntakin on vähäistä. Suo
messa on vain harvoja pistiäistutkijoita- ja harrastajia, 
yhteensä eri ryhmiä harrastaa 10-15 henkilöä. 

Uusi luettelo 
Uhanalaisiksi arvioitiin nyt kaikkiaan 77 pistiäislajia, 
mikä on noin 5 % tarkastelluista lajeista. Edellisessä 
luettelossa niitä oli 27 (2,7 % tarkastelluista lajeista). 
Uhanalaisten lajien jakautuma on seuraava: 

1990 
1985 

H E V St Sh Sp 

2 
2 

2 
2 

3 18 
2 2 

34 18 
8 11 

Yhteensä 

77 
27 

Yhtään lajia ei poistettu luettelosta eikä vanhoihin 
uhanalaisuusluokkiin tehty muutoksia. Alueelliseen 
uhanalaisuustarkasteluun nykyinen pistiäistietämys ei 
ole riittävää. Seuraavassa uutta luetteloa esitellään 
pistiäisryhmittäin. 

Sahapistiäiset Symphyta 

Suomessa on uusimman luettelon mukaan tavattu 718 
sahapistiäislajia. Näistä katsottiin tässä tarkastelussa 
uhanalaisiksi 28 lajia (edellisessä tarkastelussa vain 
5). Uusista mukaan tulleista lajeista yksi arvioitiin 
vaarantuneeksi ja muut 22 lajia silmälläpidettäviksi. 
Näistä monet saattavat todellisuudessa olla arvioitua 
uhanalaisempia, mutta riittäviä tietoja kannan kehi
tyksestä ja nykyisistä esiintymistä ei ole. Eräiden la
jien, esim. mailasarvipistiäisten taantumisen syitä ei 
tunneta. Suvun uhanalaisiksi katsotut lajit poikkeavat 
toisistaan niin ravintokasvin kuin elinympäristöjen
kin suhteen. 

Uhanalaisten sahapistiäisten jakautuminen eri ylähei
moihin ja lehtipistiäismäisten heimoihin on esitetty 
taulukossa 39. Lehtipistiäisten laajasta varviaisten 
alaheimosta arvioitiin uhanalaisiksi vain 6 lajia, kaik
ki silmälläpidettäviksi. Tämän nykyisen käsityksen 
mukaan 380 lajia käsittävän alaheimon monet suvut 
ovat taksonomisesti hyvin vaikeita ja useimpien la
jien levinneisyys ja elintavat tunnetaan puutteellises
ti. Uhanalaisiksi arvioitiin etenkin hyvin suppealla 
alueella esiintyviä lajeja, jotka elävät jollakin rajoite
tusti esiintyvällä ravintokasvilla tai joiden elinympä
ristöt ovat uhattuja. 

Vanhan luettelon lajeista on erittäin uhanalaiseksi 
luokitellusta jalolehtiäisestä paljastunut löytö vuodel
ta 1980, mutta tämän jälkeen sitä ei ole löydetty samalta 
paikalta. Kesällä 1990 laji löydettiin uudesta paikasta 
ja sen aiemmin tuntematonta biologiaa selvitettiin 
toukkia kasvattamalla. Molemmat löydöt ovat lajin 
aikaisemmin tunnetulta levinneisyysalueelta Etelä
Hämeestä. Silmälläpidettävistä lajeista kuusamanku
dospistiäistä on tavattu viimeisten viiden vuoden 
aikana yhdeltä aikaisemmin tunnetulta paikalta. 

Loispistiäiset (Apocrita, Parasitica) 

Loispistiäisistä ei ole ajan tasalla olevia luetteloita 
Suomen lajistosta; joistakin yläheimoista niitä on tosin 

Taulukko 39. Uhanalaisten sahapistiäislajien lukumäärät ja osuudet eri ryhmissä. 

Lajeja Uhanalaisia Uhanalaisia 
Suomessa eri luokissa kaikista 

lajeista % 

H E V s Yht. 

X yeloidea, kääpiösahiaismaiset 2 0 
Megalodontoidea, kudospistiäismäiset 32 3 3 9,4 
Siricoidea, puupistiäismäiset 11 1 1 9,1 
Orussoidea, loissahiaismaiset 1 1 1 100,0 
Cephoidea, korsipistiäismäiset 1 1 8,3 
Tenthredinoidea, lehtipistiäismäiset 

Argidae, mailasarvipistiäiset 21 3 3 14,3 
Blasticotomidae, sylkisahiaiset 1 0 
Cimbicidae, nuijapistiäiset 26 4 5 19,2 
Diprionidae, havupistiäiset 18 0 
Tenthredinidae, lehtipistiäiset 

Nematinae, varviaiset 380 6 6 1,6 
Muut alaheimot 214 6 8 3,7 
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valmisteilla. Ryhmän todellinen lajimäärä meillä on 
huomattavasti suurempi kuin nyt tunnettu noin 4 300 
lajia. Loispistiäisten, erityisesti niiden biologian, 
tuntemus maassamme on niin puutteellista, ettei se 
anna mahdollisuuksia kuin joidenkin pienten ryhmien 
uhanalaisuuden arviointiin. Loispistiäiset ovat tällai
sen tarkastelun kannalta hyvin vaikea ryhmä myös 
elintapojensa vuoksi. Tästä syystä niiden uhanalai
suuden tarkastelua ei ole voitu kovin paljon laajentaa 
edellisen toimikunnan työhön verrattuna, eikä muu
toksia luetteloon ole tehty. Tosin eräistä kiilupistiäis
ja vainopistiäisryhmistä keskusteltiin aikaisempaa 
perusteellisemmin, mutta tietojen ei sittenkään kat
sottu riittävän lajien uhanalaisuuden arviointiin ilman 
seikkaperäisempää selvitystä. Loispistiäisissä on epäi
lemättä monia hyvinkin uhanalaisia lajeja, mutta 
yksittäisten lajien tilannetta on mahdotonta arvioida. 

Edellisessä luettelossa mukana olleista lajeista sil-

milliäpidettävä ritarikiho on tavattu mietinnön ilmes
tymisen jälkeen. 

Myrkkypistiäiset Aculeata 

Myrkkypistiäisiä oli edellisessä luettelossa 15 lajia, 
joista yksi erittäin uhanalainen, kaksi vaarantunutta ja 
muut silmälläpidettäviä. Uusia lajeja tuli nyt mukaan 
27, kaikki silmälläpidettäviä. Eräistä myrkkypistiäis
ryhmistä (esim. erakkoampiaiset) tekeillä olevat esiin
tymishistoriaa kommentoivat levinneisyyskartoituk
set ovat helpottaneet näiden ryhmien tarkastelua. 
Muurahaisten uhanalaisuutta ei tarkasteltu kovin pe
rusteellisesti uudestaan levinneisyyskartoituksen kes
keneräisyyden vuoksi. Osa myrkkypistiäisryhmistä
kin on huonosti tunnettuja ja monista on käytettävis
sä pääasiassa vain vanhoja tietoja. Uhanalaisten lajien 
jakautuminen myrkkypistiäisten eri yläheimoihin ja 
niiden osuus koko Iajistosta nähdään taulukosta 40. 

Taulukko 40. Uhanalaisten myrkkypistiäisten jakautuminen eri yläheimoihin. 

Lajeja 
Suomessa 

Chrysidoidea, kultapistiäismäiset 82 
Scolioidea, puukkopistiäismäiset 8 
Formicoidea, muurahaismaiset 49 
Pompiloidea, tiepistiäismäiset 54 
Vespoidea, ampiaismaiset 42 
Sphecoidea, petopistiäismäiset 14 7 
Apoidea, mesipistiäismäiset 217 

Uhanalaisten lajien osuuden vaihtelu eri ryhmissä ei 
aivan vastanne totuutta. Parhaiten on voitu arvioida 
monia pieniä yläheimoja, joissa on helposti tunnetta
vialajeja (esim. puukkopistiäiset). Monet mesipistiäi
set ovat pesinnässään riippuvaisia hiekkaisista rinteis
tä tai pientareista ja toisaalta ravinnonhaussaan kuk
kakedoista, joten tässä ryhmässä uhanalaisten todelli
nen osuus on varmasti keskimääräistä suurempi. 

Elinympäristöt 
Uhanalaisista pistiäisistä yli puolet (54,5 %) elää 
ensisijaisesti ihmisen luomissa ympäristöissä (tauluk
ko 41). Varsinkin kuivat ahot ja kedot on hyvin 
merkittävä elinympäristö (30 % kaikista uhanalaisis
ta lajeista). Kulttuuriympäristöjen osuus on kaikkein 
suurin myrkkypistiäisillä, joista noin 7 4 % elää niillä. 
Monet erakkoampiaiset pesivät vanhoissa rakennuk
sissa tai valoisilla paikoilla olevissa vanhoissa puissa 
ja etsivät ravintonsa läheisiltä niityiltä. Mesipistiäiset 
käyttävät pesimäpaikkoinaan kuivia rinneketoja tai 
tien- ja rautatienpenkkoja ja ovat ravinnonhankinnas
saan riippuvaisia kukkakedoista. Myös monet saha
pistiäiset, varsinkin aikuisena kukilla käyvät isolehti
äiset, ovat tyypillisiä niittyjen asukkaita. 

Uhanalaisten pistiäisten toiseksi tärkeimpiä elinym
päristöjä ovat erilaiset metsät (34,7 % lajeista). Met
sälajeja on varsinkin sahapistiäisissä ( esim. monet 

H 

Uhanalaisia 
eri luokissa 

lajeista 
E V S 

3 
3 
1 
2 
8 
6 

1 16 

Yhteensä 

3 
3 
2 
2 
9 
6 

17 

Uhanalaisia 
kaikista 

% 

3,7 
37,5 
4,1 
3,7 

21,4 
4,1 
7,8 

lehtojen lajit). Myös useimmat uhanalaisiksi katsotut 
loispistiäiset ovat metsähyönteisiä. Muissa elinympä
ristötyypeissä elää vain yksittäisiä uhanalaisia lajeja, 
esim. luettelon kaikki kolme rantalajia ovat myrkky
pistiäisiä. 

Taulukko 41. Uhanalaisten pistiäisten jakautumi
nen ympäristötyypeittäin (ensisijainen elinympä
ristö). 

Metsät 
Kangasmetsät 
Lehtometsät 
Harjumetsät 
Rannat 
Itämeren rannat 
Kalliot 
Tunturit 
Kulttuuriympäristöt 
Kosteat niityt 
Hakamaat 
Ahot, kedot 
Puistot, puutarhat 
Tienvieret ym. 

Yhteensä 

Kpl 

28 
3 

12 
2 
3 
3 
2 
2 

42 
2 
8 

23 
2 
6 

77 

% 

36,4 

3,9 

2,6 
2,6 

54,5 

100 
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Uhanalaisuuden syyt 

Uhanalaisuuden syistä huomattavin on erilaisten niit
tyjen ja hakamaiden umpeutuminen, joko laidunta
misen loppumisen tai metsittämisen seurauksena 
(taulukko 42). Yhteensä 32 uhanalaisista pistiäislajia 
( 41,6 %) kärsii ensisijaisesti niittyjen umpeutumises
ta. Lisäksi se on yhtenä uhkatekijänä 8 muulla lajilla. 

Metsänhoito on ensisijaisena uhkatekijänä toiseksi 
tärkein ( 17lajia, 22,1 %).Kaikkiaan metsätalous uhkaa 
23 pistiäislajia. Tärkeimpiä metsätalouteen liittyviä 
osatekijöitä ovat puulajisuhteiden muutokset ja !aho
puun väheneminen. Lehtojen kuusettuminen vaikut
taa muun kasvillisuuden muutosten kautta erityisesti 
sahapistiäisten elinmahdollisuuksiin. Lahopuiden 
väheneminen rajoittaa niissä pesivien myrkkypistiäis
ten elinmahdollisuuksia. Myös mm. puuhyönteisten 

toukissa loisiva loissahiainen ja puuaineessa toukka
na elävä punajunki vähenevät sopivien kuolleiden tai 
kuolevien puiden vähentyessä. 

Rakentaminen uhkaa ensisijaisesti 12 pistiäislajia ( 15,6 
% ), ja kaikkiaan 30 lajia. Rakentamisen vaikutukset 
kohdistuvat eniten myrkkypistiäisiin. Niistä monet 
lajit pesivät tienpenkoissa tai muuten hiekkaisilla 
paikoilla jotka ovat usein tie- ym. rakentamisen koh
teina. Osa pesii vanhoissa rakennuksissa, jotka usein 
hävitetään uudisrakennuksen yhteydessä. 

Pistiäisissä on poikkeuksellisen monta taantunutta 
lajia, joiden vähentymisen syytä ei varmuudella tun
neta. Niitä on kaikkiaan 14 (18,2 %). Niihin lukeutu
vat lähes kaikki uhanalaiset loispistiäiset sekä joita
kin sahapistiäisiä. 

Taulukko 42. Uhanalaisten pistiäisten jakautuminen uhkatekijöittäin. 

Ensisijaisena Yhtenä 
syynä syynä % 

Kuluminen 1,3 7 9,1 
Rakentaminen 15,6 30 39,0 
Soranotto 1 1,3 4 5,2 
Niittyjen umpeutuminen 32 41,6 40 51,9 
Metsänhoito yleensä 17 22,1 23 29,9 
- Puulajien muutokset (9) 

Lahopuun väheneminen (6) 
Muut syyt 3 3,9 
Tuntematon 14 18,2 

Yhteensä 77 100 

Vertailu muihin maihin 

Suomen lähialueilta on pistiäisten uhanalaisuutta tar
kasteltu Ruotsissa 1987. Luettelo on kuitenkin suppea 
käsittäen lähinnä hävinneiksi katsottu ja sekä joitakin 
isoja huomiota herättäviä lajeja. Ruotsin luettelossa 
on mukana kaikkiaan vain 24 lajia, joista kaksi on 
sahapistiäisiä ja loput myrkkypistiäisiä. Uhanalaisiksi 
katsotut sahapistiäiset ovat molemmat puussa eläviä 
lajeja, niistä loissahiainen on meilläkin katsottu uhan
alaiseksi. 

Myrkkypistiäisistä on Ruotsissa arviotu uhanalaiseksi 
7 muurahaislajia, joista yhtäkään ei ole tavattu Suo
messa. Ainoa molemmissa maissa uhanalaiseksi kat
sottu myrkkypistiäinen on herhiläinen, joka ei eteläi
senä lajina ole Ruotsissa yhtä uhanalainen (luokka 
harvinaiset) kuin meillä. Muista Ruotsin uhanalaisista 
myrkkypistiäisistä vain kolme esiintyy Suomessa 
(kaikki Ruotsissa hävinneiksi katsottuja), eikä niitä 
pidetä täällä uhattuina. 

Muualla Euroopassa on pistiäisten uhanalaisuutta 
tarkasteltu perusteellisesti harvoissa maissa, ja tarkas
telu on yleensä keskittynyt myrkkypistiäisiin. Saksas
sa on huomattava osa pistiäisistä katsottu uhanalaisik
si. Länsi-Saksan uhanalaisten lajien luettelossa on 
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yhteensä noin 850 pistiäislajia. Erityisen uhanalaisiksi 
on arvioitu myrkkypistiäiset, kaikkiaan noin 40 % 
lajistosta. Englannissa on uhanalaisiksi arvioitu 146 
lajia, eli noin 28 % myrkkypistiäislajistosta. Erittäin 
uhanalaisiksi arvioiduista 37 lajista ainakin kahdek
san uskotaan kokonaan hävinneen ja 18 muusta lajista 
ei ole havaintoja tältä vuosisadalta. Sahapistiäisiä on 
Länsi-Saksan luettelossa 226 lajia, muissa vain yksit
täisiä lajeja. 

Pistiäisten suojelu ja seuranta 

Uhanalaisten pistiäisten suojelussa ei ole viime vuosi
na tapahtunut mainittavaa edistymistä. Yhtään pisti
äislajia ei ole rauhoitettu, eikä uhanalaisten pistiäisten 
elinympäristöjä ole suojeltu pelkästään lajien säilyttä
miseksi. Käytännön suojelun toteuttamista haittaavat 
puutteelliset tiedot lajien esiintymispaikoista ja van
hojen esiintymien nykytilasta. Lajikohtaisia suojelu
suunnitelmia ei pistiäisistä ole valmisteilla. 

Euroopan Neuvosto on kartoittanut kansainvälistä 
pistiäisten suojelutilannetta julkaisemalla 1988 rapor
tin pistiäisten merkityksestä ja suojelusta Euroopassa. 
Siinä on myös käytännön ohjeita pistiäisten suojele
miseksi. 



Pistiäistietouden kartuttamiseksi ja seurannan toteut-' 
tamiseksi olisi saatava innostetuksi lisää eri pistiäis
ryhmien tutkijoita ja harrastajia. Pistiäisten suojelu~ 
kannalta tärkeää on saada käyntiin uhanalaisten lajien, 
toimiva seuranta. Kiireellisintä on varmistaa tunnettu-!' 
jen esiintymien nykyinen tilanne sekä suojelu- j~ 
hoitotarve. . ·. 

Useimpien myrkkypistiäisten ja monien sahapistiäis
ten kannalta tärkeät niityt ja kedot ovat nopasti vähe
nemässä. Pelkkä näiden ympäristöjen suojelu ei riitä 
takaamaan elinmahdollisuuksien säilymistä, vaan niitä 
on aktiivisesti hoidettava. Pistiäisten lisäksi nämä 

Uhanalaiset pistiäiset 

elinympäristöt ovat tärkeitä myös monille muille eli
öryhmille. Näiden biotooppien kartoittaminen ja hoi
to on kiireellisintä Kaakkois-Suomessa, jossa niitä on 
eniten jäljellä, ja jonne monien uhanalaisten pistiäis
ten esiintyminen keskittyy. 

Huonosti tunnettujen pistiäisryhmien taksonomian ja 
biologian selvittämiseen tarvitaan lisää voimavaroja 
kattavamman uhanalaisuustarkastelun mahdollistami
seksi. Taantuneiden lajien ekologiaa ja biologiaa on 
selvitettävä perusteellisesti taantumisen syiden ym
märtämiseksi ja suojelu- ja hoitotoimien perustaksi. 

Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

[)olic~pmit!lf i'!;,J?~r(lf.ot,. (J{riechpauirier) H Mk 
1ceisarikavaltajapistHiinep 
Pseudoclavellaria amerinae (Linnaeus) (Clavellaria a.) H Ml 
pumpurinuijapistiäinen 

UssurinU$ nobilis Saarinen E Mp,M 
ja}qle}ltiäine11 . . 
Vespa crabro Linnaeus E Ml,Mu 
herhiläinen, bålgeting 

Boinbus consobfinus Dahlborn N,M~Mu 
ukol1b.åttrikimalainen 
Camponotus vagus (Scopoli) V K R,Ku,H 
mustahevosmuunthainen (härkähevosmuurahainen)~ svart hästmyra 
T l{nthredo omiss:(l .(Förster). * V 
ratamoisolehtiäinen 

Abia candens Konow * 
kimmelnuijapistiäinen 
Andsttocerus. anti/ope (Panzer) * 
kiiltokoloam.piaiilen 
Ancistrocerus nigricornis (Cllrtis) * 
urak()loampiainen 
Ancistr()cerils parieturn ·. (Lihnaeus). * 
kirjokoloaJ!lpiaineJ1. . .. 
Andrena hattorfiana (Fabricius) 
ruusuruohomaamehiläinen (ruusuruohomehiläinen) 
Bombus !nuscorum (Lfiinaeus) .. · (B ... humilis) 
ju})annuskimalainen 
Caenolyda reticulata (Linnaeus) * 
kaunokudospistiäinen 
C l(!pteS; rtitidulus ,(Fabriciu~) * 
silosäillkypis#äiiJ.e~ 
Coelioxys vectis Curtis * 
isopipomehiläi~~I1 
Megqqhile bornbycina.Radosikowski* 
jymyleikkurimehiläinen 
Odynerus melanocephalus (Gmelin) * 
pikkutörm~ampiainen 
Odynerus .· rent[ormis Groelin 
piikkitörm~Piainen 
Symmorphus crassicornis (Panzer) 
kirjosarjaampiainen 
Syl1lniorp}Jzts~cipt?~·•·· (HeiJ:ich-Scliaet}'er) * 
pik]rusorjorunpiainen 

St 
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St 
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St 
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St 

St 
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Symmmphus murarius (Linnaeus) * 
lcuopp(l~()fj()~Il}Piail}~l1 .. _ .. 
·~~nthredo_ .. eyersmanJJii (BaillorlJ :1< 

keltaisolehtiäinen · 
Tenthredo rossii . (Pat1zer) * 
idänisolehtiäinen 
1Jphiä~1Jtihtfta \fliridet~itidefi * 
pikJ.cupl1Ukk()pis~Hiin~h .. 

Abia sericea (Linnaeus) * 
kor~~jiapistiäh]el1 
Af:!n()qpiq blfida(Thgriisol1) 
:vaskinuijapistiäinen 
Ammophila campestris Latreille * 
lehtiäishietapistiäinen -
(l!t(iq~ltfi [abtqlis \l{irby) 
idänmaamehiläinen 
Andl:ena pilipes FabnCiiis * 
~ysi1lla(llllegHäillel1 
Apo.rin~lfus>sexmaculatzfs (Spiliola) 
p~!~~ärpi$!iäiiJ~1.l .. . ....•.•. .. ... . . / . . 
Belomicrus borealis Forsius * 
nyk~pistiiiip(!n 
J}orn[Jus laevis · V()gt 
sammalkimalainen 
Coelioxys lanceolata Nylander 
otapip()mehiläi11en 
C,pl{etes>marg{~qt~s F: Schmidt :~C 
p~jsl{.Q$l1l~llil~il1?l1 
Dioxys tridentata (Nylander) * 
kiilamehiläinen 
~#rt~giali~eari~ii(Schrarik)'~ 
Yt!tii1ltJiivarsiliin~n 
Hedychridium zelleri (Dahlbom) 
kääpiö~ulti.~inen 
fl()frl9nO~ sanljuinolentus··.(EabJi.cius) 
.nl:~<iil<k(mi~ti~n~!l ......................... . 
Lasioglossum quadrinotatulum (Schenck) 
kaakonvakomehiläinen 
LtJ;ize 1rteridi~Jjalis ('B;pnc1roit) 
hietamauriainen 
Methocha iCiineum~nzdes Latidile 
lysmypistiäinen 
f{er;u1l~~ lq~icrrae ;G\Yeif(enbå6h}.* 
lehJ91cl1\l~~~y~i!l.i?tn 
Nematus tavastiensis Vikberg * 
hämeenkuusamavarviainen 
Np1fti1da ~nna~if- .. fi-~rric~-§~haeffer.<~<
~Jl!Sl:lf:llpl1p!9~ns>m~M~1iit]l~t1 
Pamphilius nemorum (Gmelln)'* 
ketokl1do,spistiäinen 
Pemphretlpn bqlt]~us MeriSuo 
s~Ij~ryapist~iiin~n 
Pemphredon fennicus Merisuo 
su()menkiryapisti~inen 
1' aqalopiq_ pf[j;nis (W .•. Kirby) 
hammasbietapistiäinen. 
Pontania reticulatae Malaise * 
verkkopajunäkämävarviainen 
fontoptist,i(l; qore?alpina,Lindqvist··* 
yerkk()p~j!lnD9f~'?Y·~v!~i.f1ep 
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Pristiphora maesta (Zaddach) * 
metsäomenavarviainen 
Pristiphgra Sl)ptr>;~tzi} . .,indqyist * 
keulankärkivarviainen 
Pseudoheptameius runari Conde * 
katkosarvilehtiäinen 
J!fif/JYfUS .~~rbliJ~liliS (l{jrby) ·.~ 
tårhaloiskimaiainen 
Rophites vulgaris (Schenck) (Dufourea v.) 
nummimehiläinen 
Sapygqclå}(icqniis (f..ifin.a.e u .•... s) * 
pikkl.lsäiläpistiäinen 
Stigmus pendulus Panzer * 
kiiltotäpläpistiäinen 
Xlphydria pl'olongata. (Fol1rcröy) * 
PUilajunki , 

Andrena labiata Fabricius * 
kaakonmaamehiläinen 
Jt.rge· ... ·enodis ,(Einrt~us)•···* 
pajumailapistiäin,en 
Arge pullata (Zaddach) 
pulskamailapistiäinen 
Arg~ pyrenaic(f (Apctre) * 
idänrnailapi~ti~iinen ...... ·.. . • .. · 
Callajoppa cirrogaster (Scliiarick) 
poppelikiitäjäkiho 
Callajpppa. . eiål~{ltO}ja (PnnZyJ:") 
syree11ikiit~jtil(i~() 
Corynis amoena (Klug} * 
}(erinuijapistiäinen 
Holppyga 111,'rtal/i(;a (D~lhl~){)I).lt) 
viherpyörökultiainen 
Orussus abietinus (Scopoli) 
loissahiainen 
Pafnp~ilius t~orwqldf .l(ontuniemi 
kuusamankudospistiäinen 
Panurginus romani Aurivillius 
sUomehiläinen 
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kelt~täp!äkiho 
"f:enthredo JqgiPanzer * 
täpUiispl~gtiäiJJ.e~ 
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KovAKUORIAISET 
Työryhmä 

Toimikunnan apuna on uhanalaisten kovakuoriaisten 
arvioinnissa ja seurannassa ollut sen selkärangatto
mien eläinten jaoston alainen kovakuoriaistyöryhmä. 
Työskentelyyn ovat jaoston puheenjohtajan Pertti 
Rassin, jäsenen Rauno Väisäsen ja sihteerin Ilpo 
Mannerkosken ohella asiantuntijoina ottaneet osaa 
Olof Biström, Tom Clayhills, Eero Helve, Esko 
Kangas, Jyrki Muona, Ilpo Rutanen ja Hans Silfver
berg. Työryhmä on pitänyt kaikkiaan 37 kokousta. 
Sen työtä tulee jatkamaan Suomen WWF:n alaisuu
teen keväällä 1991 perustettava kovakuoriaistyöryh
mä. 

Kovakuoriaistutkimus ja -harrastus ovat elpyneet 
Suomessa huomattavasti viime vuosina. Tutkijoiden 
ja harrastajien yhteismäärä lähenee jo viittäkymmen
tä. Suhtautuminen lajien uhanalaisuuden selvittelyyn 
ja seurantaan on ollut hyvin myönteistä ja monet ovat 
luovuttaneet julkaisemattomiakin havaintojaan toimi
kunnan käyttöön. 

Uhanalaisten kovakuoriaisten seurantaan liittyen 
ympäristöministeriö on ollut yhteydessä maamme 
kaikkiin tiedossa olleisiin kovakuoriaistutkijoihin ja -
harrastajiin mm. ministeriön julkaiseman, epäsään
nöllisesti ilmestyneen monisteen "Kovakuoriaispos
tia" välityksellä. Yhteistyö on myös monien ruotsa
laisten asiantuntijoiden kanssa ollut kiinteää. Edelli
sen mietinnön jälkeen kertyneet uudet tai aiempaa 
tarkemmat tiedot uhanalaisista lajeista on kerätty 
UHEX-rekisterin ohella monisteiksi, jotka on jaettu 
seurantaan osallistuneille. 

Vuosittain on myös pidetty ympäristöministeriön 
kustantama uhanalaisten kovakuoriaisten suojelu- ja 
seurantaseminaari, jossa on lukuisin esitelmin käsi
telty lajien tunnistamiseen, elintapoihin, havaittavuu
teen ym. seikkoihin liittyviä ongelmia sekä tutustuttu 
maastossa uhanalaisten lajien kannalta merkittäviin 
alueisiin. Seminaareihin on osallistunut keskimäärin 
noin 20 henkeä. 

Lajien uhanalaisuuden selvittely 

Kovakuoriaistyöryhmä on laajentuneen tutkimuksen 
ja harrastuksen ansiosta voinut perustaa uhanaisuus
tarkastelunsa selvästi edellistä toimikuntaa parem
paan tietoon kuoriaislajien esiintymisestä Suomessa. 
Maastamme tunnetaan vuoden 1990 lopussa 3 620 
kuoriaislajia. Näiden lisäksi tänne on kulkeutunut 
ihmisen kuljettamana pari sataa satunnaislajia. Tiedot 
lajistostamme ovat kuitenkin edelleen puutteellisia. 
Tätä osoittaa mm. se, että edellisen mietinnön ilmes
tymisen jälkeen maastamme on ilmoitettu 60 uutta 
kuoriaislajia. Monet niistä ovat epäilyksettä eläneet 
täällä kauan. Neljä tällaista uutta lajia on otettu mukaan 
myös uhanalaisten lajien luetteloon. 

Edellisen uhanalaisuustarkastelun ulkopuolelle jäte
tyt 1 200 lajia (pääosa yläheimosta haiskiaismaiset 
Staphylinoidea ja puolet yläheimosta härömäiset 
Cucujoidea) otettin nyt mukaan, joten työryhmä kä
sitteli kaikkia maamme kuoriaislajeja. 

Työryhmä tarkasteli kaikkien Suomesta ilmoitettujen 
kovakuoriaislajien elintapoja ja yleisyyttä sekä arvioi 
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niissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Maaham
me vakiintuneet lajit jaettiin yleisyyden perusteella 
12 luokkaan. Tulos koottiin frekvenssipisteluettelok
si, joka on julkaistu erikseen. Luettelo antaa tukevan 
pohjan myöhemmin tapahtuville uhanalaisuuden 
uudelleenarvioinneille. 

Yleisyysarvioinnin kuluessa Iajistosta valittiin ensi 
vaiheessa noin 700 mahdollisesti uhanalaista lajia, 
joiden elinympäristötyypit ja esiintymisen yleispiir
teet selvitettiin. Valintaperusteena oli joko havaintoi
hin perustuva huomattava yleisyyden muutos tai lajin 
käyttämän elinympäristön uhanalaisuus. Muutamia 
satoja harvinaisia ja mahdollisesti myös uhanalaisia 
lajeja oli hylättävä tiedon puutteen vuoksi. Valittuja 
ehdokaslajeja sekä edellisen luettelon lajeja verrattiin 
keskenään ympäristötyypeittäin ja elintavoittain. 
Samalla karsittiin ehdokaslajistoa edelleen etenkin 
tiedon puutteen vuoksi. 

Kaikki ensi vaiheessa valitut mahdollisesti uhanalai
set lajit ovat jatkossa mukana tarkemman havainnoin
nin kohteina kovakuoriaislajiston muutosten seuran
nassa. Näiden lajien ja muiden Suomessa harvinaisten 
lajien esiintymistiedoista on perustettu ympäristömi
nisteriöön UHEX-rekisterin aputiedosto. 

Kovakuoriaistyöryhmä teki toimikunnan työn aikana 
lehtisarvisten (Scarabaeidae) ja tylppöjen (Histeridae) 
heimoihin kuuluvien kulttuurin seuralaislajien esiin
tymisestä laajan kartoituksen, johon koottiin kaikki 
saatavilla olevat kirjallisuus- ja kokoelmatiedot La
jien nykyesiintyminen oli kovakuoriaisharrastajien 
erityisen silmälläpidon alaisena selvittelyn aikana. 
Useiden tähän joukkoon kuuluvien, etupäässä karjan 
lannassa elävien lajien havaittiin taantuneen hyvin 
suuressa määrin tai jopa kokonaan hävinneen maas
tamme. 

Uhanalaisuusarvioinnin loppuvaiheessa ryhdyttiin 
selvittämän seppien (Elateridae) esiintymistä maas
samme. Kartoituksen alustavat tulokset olivat työryh
män käytössä. 

Edellämainittujen kartoitusten lisäksi kovakuoriaisis
ta on valmisteilla tai valmistunut useita heimo- tai 
sukukohtaisia levinneisyysselvityksiä. Myös koko 
kuoriaislajiston maakuntaluettelo on valmisteilla. 

Kuva 15. Erittäin uhanalainen tammikukkajäärä 
(Strangalia attenuata) on viime aikoina löydetty vain 
Turun Ruissalosta. 



Uusi luettelo 

Karsinnan jälkeen työryhmä ehdot~i _uh~~alaisten la
jien luetteloon 202 uutta kovakuonmsl.aJia. Kun ~~e
taan huomioon edellisestä luettelosta pmstetut II laJia, 
maasamme arvioidaan nyt olevan 332 uhanalaista 
kovakuoriaislajia. Lajimäärän kasvuun ?? vaiku~~a
nut aikaisemmin käsittelyn ulkopuolelle jatetyn laJIS
ton mukaanotto (36 uutta lajia) sekä ennen m11:uta 
parantunut tietämys aiemmin jo käsitellyistä ryhrmstä 
(166 uutta lajia). Viimeksimainitun perusteella myös 
uhanalaisten lajien osuus kuoriaislajistostamme on 
noussut 6 %:sta runsaaseen 9 %:iin. 

Kansainvälisen käytännön mukaisesti ja yhtenäisyy
den vuoksi luetteloon on nyt otettu mukaan kolme 
vanhaan kulttuuriin liittyvää, yksinomaan sisällä ra
kennuksissa elänyttä lajia: nilikuoriainen ~De~-mest~s 
ater), viljapehkiäinen (Tenebroi~e~ ma_un.tanzcu~) J~ 
pirttipukki (Tenebrio o.bsc_urus), JOita mka~semrmn ei 
luetteloitu. Ne ovat kmkki asum1skulttuunn muutos
ten takia jo hävinneet maastamme. Ne on merkitty 
luettelossa uhanalaisuusluokan jäljessä olevalla täh
dellä. Niille ei ehdoteta mitään suojelutoimia eikä 
niitä lasketa mukaan uhanalaisten lajien kokonais
määriin. 

Taulukossa 43 on esitetty kovakuoriaisten uhanalai
suusluokat yläheimaittain sekä niihin luettujen laj.ien 
osuus Suomen koko kuoriaislajistosta. Uhanalmset 
kuoriaiset (ottamatta huomioon kolmea edellä luet~l
tua hävinnyttä kulttuurilajia) jakaantuvat luokkim 
seuraavasti: 

1990 
1985 

H E V St Sh Sp Yht. M 

39 31 49 87 81 45 332 11 
17 22 24 23 34 21 141 

Hävinneitä on uhanalaisista lajeista 12 %, erittäin 
uhanalaisia on lähes yhtä suuri osa (9 % ), va~antu
neiden osuus on 15 %. Silmälläpidettävästä laJISta 45 
on puutteellisesti tunn.ettuj~; s~~~ujen ko~e~u~~~n 
perusteella näistä useita ei enaa tulla loytamaan 
maastamme. 

Suomen kovakuoriaisten koko lajimäärästä kuitenkin 
vain runsasta yhtä prosenttia on pidettävä tällä hetkel
lä hävinneenä. Jos otetaan huomioon maahamme 
nykyisin leviävien uusien kuori~isten lajimäärä, jo~a 
on karkeasti arvioiden lähes yksi vuotta kohden, VOI

daan kovakuoriaisfaunamme arvioida vielä toistai
seksi kasvavan. Useimmat tulokkaat ovat kuitenkin 
kulttuurin seuralaisia, vain harvat lajit kykenevät 
asettumaan pysyvästi luonnonympäristöihimme. 

Aikaisemman luettelon muutokset 

Aikaisempaan uhanalaisten kovakuoriaisten luette
loon on tehty melko paljon muutoksia. Siitä on p~~s
tettu parantuneen tietämyksen perusteella 11 laJia, 
jotka kaikki olivat aie~~ sil~älläpide~!~vi~. M~
net niistä elävät havupmlla Ja nuden ympanstov~atl~ 
mukset ovat osoittautuneet arvioitua väljemmiks1 tm 
levinneisyydet otaksuttu ja laajemmiksi. Laaja harras
tajakyselyyn perustunut selvitys sontiaisen (Geotru-

Taulukko 43. Uhanalaisten kovakuoriaisten määrät yläheimoittain lueteltuna. 

Yläheimo Laji- H E V St Sh Sp Yhteensä % M 
määrä 

Maakiitäjäismäiset Caraboidea 449 7 2 5 7 7 6 36 8,0 
Punkkikuoriaismaiset Microsporoidea 1 0 
Vedensuosijamaiset Hydrophiloidea 102 1 1 3 3,0 
Haiskiaismaiset Staphy linoidea 1 227 2 3 18 18 7 48 3,9 1 
Tylppömäiset Histeroidea 45 2 5 2 3 12 26,7 
Kaavikasmaiset Eucinetoidea 20 1 5 
Luhtakumiaismaiset Dascilloidea 1 0 
Turilasmaiset Scarabaeoidea 65 12 3 8 2 27 41,5 
Kuoksasmaiset Dryopoidea 18 2 2 11,1 
Sy lkikuoriaismaiset Cantharoidea 51 0 
Seppämäiset Elateroidea 82 2 4 6 5 3 4 23 28,0 
Kauniaismaiset Buprestoidea 31 1 3 1 5 10 32,2 
Nuppomaiset Byrrhoidea 16 1 1 6,2 
Haaskakuoriaismaiset Dermestaidea 22 (1) 2 2 (3) 13,6 
Jumimaiset Bostrycoidea 50 1 3 1 6 12 
Puupiirtäjämäiset Lymexyloidea 2 0 
Kirjokuoriaismaiset Cleroidea 33 1 3 1 5 15,1 
Härömäiset Cucujoidea 614 11 (2) 8 10 18 18 7 71 (73) 11,9 4 
Lehtikuoriaismaiset Chrysomeloidea 333 3 3 12 10 9 10 47 14,1 3 
Kärsäkäsmäiset Curculionoidea 456 1 3 5 8 13 8 38 8,3 

Kovakuoriaiset yhteensä 3 620 39 31 49 87 81 45 332 9,3 11 
(42) (335) 

Suluissa on kolme luettelossa olevaa kulttuurilajia, joita ei lasketa mukaan uhanalasten lajien kokonaismääriin. 
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pes stercorarius) nykylevinneisyydestä puolestaan 
osoitti, että laji huomattavasta taantumisestaan huoli
matta on maamme syrjäseuduilla kuitenkin niin ylei
nen, että sitä ei ole syytä pitää silmälläpidettävänä. 
Kaksi lajia, sinitoukohärkä (Meloe violaceus) ja sysi
pimikkä (Upis ceramboides), ovat aiemmin taantu
neet hyvin selvästi, mutta ovat viime aikoina kyen
neet hyödyntämään Pohjois-Suomen laajoja hakkuu
alueita. Sysipimikkä on ilmeisesti tyystin hävinnyt 
Oulu-Joensuu-linjan eteläpuolelta, mutta on Lapin 
läänin hakkuualueilla niin yleinen, että sitä ei ole enää 
syytä katsoa silmälläpidettäväksi. Se on kuitenkin 
edelleen mukana erillisessä Etelä-Suomen uhanalais
ten lajien luettelossa. Sinitoukohärkää sen sijaan on 
viime aikoina tavattu paikoin Etelä-Suomestakin. 

Edellisen luettelon 14llajista on edellämainittujen 11 
poistetun lajin lisäksi 42 lajin luokkaa muutettu, kun 
taas 88 lajin (62 %) luokka on säilynyt ennallaan. 
Lukuihin eivät sisälly silmälläpidettävien luokan si
sällä tehdyt muutokset. Useimpien lajien uhanalai
suus on arvioitu suuremmaksi (31 lajia), 11 lajin 
luokkaa on alennettu. Näihin sisältyvät viisi aiemmin 
hävinneiksi arvioitua lajia, jotka on löydetty tehostu
neen seurannan ansiosta (yksi jo edellisen mietinnön 
painatuksen aikana). Hävinneiksi puolestaan katsot
tiin nyt kymmenen edellisessä luettelossa muihin 
luokkiin kuulunuHa lajia. Mm. neljää aiemmin erit
täin uhanalaiseksi arvioitua lajia, isolaakasittiäistä 
(Onthophagus gibbulus, lehmussepikkää (Microrha
gus lindbergi), kalmankuoriaista (Blaps mortisaga) 
ja ukkokauniaista (Chalcophora mariana) ei ole enää 
etsinnöistä huolimatta löydetty. 

Alueellisesti uhanalaiset lajit 

Suomen eri osien välillä on huomattavia eroja monien 
lajien uhanalaisuudessa. Tällä hetkellä ei kuitenkaan 
vielä ole riittävästi tietoja kovakuoriaisten lääneittäi
seen uhanalaisuustarkasteluun esimerkiksi perhosten 
tapaan. Sitä vastoin alustavan, Oulun läänin eteläpuo
leisen alueen yhteisen luettelon valmisteleminen 
katsottiin mahdolliseksi. Siihen otettiin mukaan 21 

Ne ovat kaikki maan eteläpuoliskossa vähintään 
vaarantuneita. Niistä seitsemän ei ole valtakunnalli
sessa luettelossa. Kahta lajia lukuunottamatta kaikki 
muut ovat koko maan puitteissa vain silmälläpidettä
viä. Pääosa alueellisesti uhanalaisista lajeista ( 17) 
elää metsissä. Tietoa alueellisesta uhanalaisuudesta 
voidaan hyödyntää mm. Etelä-Suomen vanhojen 
metsien suojeluohjelmaa laadittaessa. 

Elinympäristöt 

Taulukossa 44 kovakuoriaiset on ryhmitelty niiden 
pääasiallisesti käyttämien elinympäristöjen mukaises
ti. Erilaisissa metsissä elää 53 % lajeista. Määrä on 
suhteellisesti suurempi kuin uhanalaisilla lajeilla 

Kangasmetsät ( 49 % metsälajeista) ovat 
merkittävämpi ympäristö kuin lehtometsät 

( 42 % metsälajeista). Kaikki kangasmetsäkuoriaiset 
elävät vanhoissa metsissä, peräti puolet niistä ( 43 
lajia) elää kuitenkin lehtipuiden varassa. Vanhojen 
lehtimetsien Iajistosta huomattava osa on levinnei
syydeltään eteläisiä, hemiboreaalisen tammivyöhyk
keen lajeja. Eräät niistä ovat kuitenkin Suomessa itäis-
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tä alkuperää ja puuttuvat tästä syystä muista Pohjois
maista. Harjumetsillä (5 % metsälajeista) ja kuloalu
eilla (vajaa 5 % metsälajeista) on kovakuoriaisille 
huomattavasti suurempi merkitys kuin yleensä mui
den eliöryhmien uhanalaisille lajeille. 

Taulukko 44. Uhanalaisten kovakuoriaisten ensis
jaisesti käyttämät ympäristötyypit 

Ympäristötyyppi Kpl % 

Metsät 177 53,3 
Kangasmetsät 86 
- Vanhat kangasmetsät 86 
Lehtometsät 74 

Vanhat lehtometsät 63 
Harjumetsät 9 
Kuloalueet 8 

Suot 7 2,1 
Nevat 3 
Rämeet 2 
Korvet 1 

Vedet 28 8,4 
Itämeri 1 
Karut vedet 6 
Rehevät vedet 18 
Joet 2 
Purot 1 

Rannat 33 9,9 
Itämeren rannat 15 
- Hietikkorannat 15 
Järven- ja joenrannat 17 
- Hietikkorannat 8 
- Niitty- ja luhtarannat 3 

Kulttuuriympäristöt 87 26,2 
Kosteat niityt 6 
Hakamaat 16 
Ahot, kedot 41 
Viljelymaat 4 
Puistot 4 
Ruderaattialueet 9 
Rakennukset 6 (9) 

Yhteensä 332 100 

Suluissa on mainittu kolme rakennuksissa sisällä elänyttä kult
tuurilajia. 

Metsien jälkeen erilaiset kulttuuriympäristöt ovat 
kovakuoriaisten tärkein ympäristö (26 % lajeista). 
Osuus on niin ikään huomattavasti suurempi kuin 
uhanalaisilla lajeilla keskimäärin. Kulttuuriympäris
töistä puolestaan kedot ym. kuivat niityt ovat merkit
tävimmät ympäristöt, 48 % kulttuurilajeista elää niil
lä. Varsin paljon uhanalaisia kuoriaisia on myös 
hakamailla (18 % kulttuurilajeista). Uhanalaisia ko
vakuoriaislajeja on melko runsaasti myös vesien (8 
%) ja rantojen ( 10 %) lajistossa. Ensiksimainituista 
pääosa elää rehevissä vesissä (64 jälkimmäisistä 
hiekkarannoilla (70 % ). Soilla ei ole sanottavaa mer
kitystä uhanalaisten kuoriaisten kannalta (2 %) ja 
kallioilta sekä tunturipaljakoilta tällaiset lajit puuttu
vat kokonaan. 



Taulukko 45. Kovakuoriaisten uhanalaisuuden syyt. 

Syy Ensisijaisena Yhtenä 
syynä % syynä 

Liikenne, häirintä 3 0,9 
Maa- ja kallioperän kuluminen 1 0,3 24 7,2 
Rakentaminen 55 16,6 73 22,0 
Soranotto ym 1 0,3 
Peltomaiden muutokset 4 1,2 16 4,8 
Niittyjen umpeutuminen 65 19,6 76 22,9 
Metsänhoito yhteensä 67 50,3 174 52,4 

Puulajien muutokset (13) (3,9) (64) (19,3) 
- Vanhojen metsien vähenem. (16) (4,8) (60) (18,1) 
- Lahopuun väheneminen (130) (39,2) (145) (43,7) 
Ojitus 8 2,4 9 2,7 
Vesirakentaminen 6 1,8 16 4,8 
Kemialliset haittavaikut. 26 7,8 34 10,2 
Muut syyt 1 0,3 

Yhteensä 332 100 

Mukana ei ole kolmea sisällä rakennuksissa elänyttä kulttuurilajia. 

Kaikkia Suomesta tavattu ja kovakuoriaislajeja ei tois
taiseksi ole jaoteltu elinympäristötyypeittäin. Alusta
van arvion mukaisesti uhanalaisten lajien suhteellinen 
osuus on metsä- ja kulttuurialueiden lajistoissa keski
määräistä suurempi, kun taas tunturi-, suo- ja vesialu
eiden lajistoissa se on enemmän tai vähemmän keski
määräistä pienempi. 

Verrattuna edelliseen uhanalaisuustarkasteluun met
sissä elävät lajit, joita oli aiemmin neljä viidesosaa 
kaikista (79 % ), ja suolajit (6 ovat menettäneet 
huomattavasti suhteellista osuuttaan, kun taas kaik
kien muiden elinympäristötyyppien edustajat ovat sitä 
kasvattaneet. Eniten on muuttunut rantalajien määrä, 
joka on kasvanut yhdestä 33:een. Uhanalaisuus oli 
ensi vaiheessa helpointa arvioida metsälajeista, joita 
on eniten tutkittu. Kuitenkin uusitussa luettelossa on 
76 uutta rnetsälajiakin. 

Uhanalaisuuden 

Kovakuoriaisten merkittävin uhkatekijä on metsäta
lous. Se on ensisijainen syy 50 %:lla lajeista (taulukko 
45). Kuolleiden ja lahoamaan jätettyjen puiden, eri
tyisesti ikimetsäolosuhteissa olevien kuolleiden lehti
puiden niukkuus on yksittäisistä ylivoimaisesti 
merkittävin. Se uhkaa yli kolmannesta kaikista uhan
alaisista kuoriaisista. 

Huomattava joukko kovakuoriaislajeja on kärsinyt 
kulttuurialueiden muutoksista, hakamaiden ja ketojen 

Yhtä merkittävä syy kuori
aisten uhanalaisuuteen on rakentaminen ( 17 % ). Se on 
kaventamassa etenkin ranta]ajien elinympäristöjä, 
mutta vaikuttaa myös monien kulttuuriympäristöissä 
elävien lajien kantoihin. Seuraavina uhkatekijöiden 
joukossa tulevat kemialliset haittavaikutukset, ennen 
muuta veden laadun muutokset (8 %). Ilman saastei
den vaikutusta kovakuoriaisten uhanalaisuuten ei sen 
sijaan tunneta. 

Vertailu muihin maihin 

Uhanalaisuusarvioinnin vertailukohtana on käytetty 
etenkin Ruotsin uhanalaisten kovakuoriaisten luette
loa ja uhanalaisia metsähyönteisiä koskevaa kirjalli
suutta. Vertailussa ovat mukana olleet myös Saksan 
Liittotasavallan, Brittein saarten ja Itävallan "Punai
set kirjat". Neuvostoliiton lähialueilta vertailukelpoi
set tiedot kuitenkin puuttuvat edelleen. 

Ruotsin uhanalaisten kovakuoriaisten luettelossa on 
tällä hetkellä 303 lajia. Suomen silmälläpidettävien 
taantuneitaja puutteellisesti tunnettuja vastaavia luok
kia ei ole arvioitu ja harvinaisiksi katsottavia lajejakin 
on otettu mukaan niukasti. Luetteloa ollaan parhail
laan täydentämässä. Siihen valitaan erityisesti taantu
neiden ryhmään kuuluvia lajeja. 

Ruotsista tunnetaan kovakuoriaisia neljännes enem
män kuin Suomesta eli lähes 4500 lajia. Luokkiin H, 
E ja V niistä kuuluu 6.3 (taulukko 46). Suomessa 
vastaavissa luokkissa on vain 3.4 koko lajistosta. 
Ruotsin 303 uhanalaisesta lajista vain 106 esiintyy 
Suomessa, niistä 79 (7 5 %) on uhanalaisia myös meillä. 
Yhteisistä lajeista puolet (39) on arvioitu Ruotsissa 
uhanalaisemmaksi kuin Suomessa. Yhtä suureksi 
uhanalaisuus on arvioitu 22 (28 %) lajilla ja Suomes-
sa suuremmaksi 18 lajilla. Suomen uhanalai-
sista kuoriaisista ei ole lainkaan löydetty 
Ruotsista. 

Metsätalous on Ruotsinkin kovakuoriaisten suurin 
uhka. Se on merkittävin uhkatekijä 55 %:lla lajeista 
eli lähes samalla määrällä kuin Suomessa. Maatalou
den muutokset ovat hieman merkittävämpi syy (22 
ja rakentaminen puolestaan vähän merkityksettömärn
pi ( 11 %) kuin täällä. Uhanalaisten kovakuoriaislajis
ton melko suuresta erilaisuudesta huolimatta (vain 
neljännes yhteisiä lajeja) Suomen ja Ruotsin kova
kuoriaisten uhkatekijät ovat miltei täysin samanlaiset. 
Englannissa uhanalaisia kuoriaislajeja on suhteelli-
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Taulukko 46. Uhanalaisten kovakuoriaisten jakau
tuminen uhanaisuusluokkiin Suomessa, Ruotsissa 
ja Englannissa. 

Luokka Suomi Ruotsi Englanti 

H 42 44 64 
E 31 112 132 
V 49 119 84 
St 87 
Sh 81 28 266 
Sp 45 

Yhteensä 335 303 546 
Kokonaislajimäärä 3 620 4 500 3 900 
Uhanalaisia Iajistosta 9,3% 6,7% 14% 

Suomen luvuissa on mukana kolme hävinnyttä, sisällä rakennuk
sissa elänyttä kulttuurilajia. 

sesti paljon enemmän kuin Pohjoismaissa (taulukko 
46). Saarten 3900 kovakuoriaislajista 546 (14%) on 
sijoitettu luokkiin H, E, V ja Sh. Uhanalaisia metsä- ja 
kulttuurilajeja on suhteellisesti vähemmän kuin Poh
joismaissa (40% ja 11 %) kun taas kosteikko- (19 %) 
ja rantalajeja (21 %) on selvästi enemmän. Vanhat 
metsät ovat kuitenkin Englanninkin kuoriaisten mer
kittävin yksittäinen elinympäristötyyppi; 90 E- ja V
lajia elää niissä. 

Suojelussa tapahtuneet muutokset 
Uhanalaisille kovakuoriaisille on toistaiseksi valmis
teilla vasta muutamia suojelusuunnitelmia. Niistä 
aarnimäihiäisen (lpidia sexguttata) suunnitelma on 
valmis. Yleinen osa on valmisteilla aarnisepän (At
hous mutilatus) sekä haavan- ja jalavanlahokärsäk
kään (Cossonus parallelepipedus ja C. cylindricus) 
suojelusuunnitelmista. Vahvistettujen suojelusuunni
telmien puuttuessa yksinomaan kuoriaisten suojele
miseksi ei ole vielä perustettu suojelualueita. 

Muutamia kovakuoriaisten suojelun kannalta merkit
täviä ikimetsäalueita on hankittu viime vuosina val
tiolle suojelutarkoituksiin. Niistä arvokkain on Mänt
sälän Hirvihaaran Mustametsä, josta tunnetaan 11 
uhanalaista kuoriaista, mm sarvikeräpallokas (Lio
dopria serricornis), korukeräpallokas (Agathidium 
pulchellum), haavanpikkutylppö (Acritus minutus), 
haavanjalosaukko (Agrilus ater), punahärö (Cucujus 
cinnaberinus), ukkokukkajäärä (Leptura thoracica) ja 
haavanlahokärsäkäs (Cossonus parallepipedis). Lä
hes yhtä arvokas saattaa olla Sipoon Pohjois-Paippi
sista hankittu, noin 100 hehtaarin laajuinen Rörstran
din metsä, jota on voitu tutkia vasta alustavasti. Sieltä 
on löydetty mm. aarniseppä (Athous mutilatus) aino
alta nykyiseltä esiintymispaikaltaan sekä jumiloisik
ka (Pelecotoma fennica) ja monipistehaapsanen 
(Saperda pelforata). 

Moniin viime aikoina perustettuihin uusiin laajoihin 
suojelualueisiin ja entisten laajennuksiin sisältyy melko 
paljon vanhoja metsiä, joita ei ole ehditty riittävästi 
tukia, mutta joilla on todennäköisesti huomattava 
merkitys myös kovakuoriaisten suojelun kannalta. 
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Tärkeimmät alueet ovat Lieksan Koli, Enonkosken
Heinäveden-Savonrannan Kolovesi, Kuusamon Val
tavaara sekä Kuusamon Kitkanniemi. 

Euroopan luonnonsuojelusopimukseen liittyen Suo
messa rauhoitettiin asetuksella 1989 (luku 2.2.2) ensi 
kertaa kaksi kovakuoriaislajia, erakkokuoriainen 
(Osmoderma eremita) ja punähärö (Cucujus cinnabe
rinus). Käytännön merkitystä rauhoituksella ei kui
tenkaan ole, sillä se suojelee näitä lajeja lähinnä vain 
keräily Itä. 

Suojelun lähiajan tavoitteet 

Yksittäisistä uhanalaisten kovakuoriaisten vielä suo
jelemattomista esiintymispaikoista tärkeimmät ovat 
joko vanhoja lehto- tai kangasmetsiä. Ylivoimaisesti 
merkittävin kokonaisuus, jopa kansainvälisestikin 
hyvin arvokas on Turun Ruissalon tammimetsät 
Uhanalaisia kovakuoriaisia on löydetty saarelta vä
hintään 41 lajia, monet niistä esiintyvät meillä vain 
Ruissalossa. 

Ruissalon tammimetsistä osa on rauhoitettu, loput 
merkittävät osat kuuluvat lehtojen suojeluohjelmaan. 
Alueen luonto on kuitenkin suuressa määrin uhattuna 
mm. hyvin vilkkaan liikenteen aiheuttamien saastei
den vuoksi. Ruissalon vielä rauhoittamattomien met
sien lahovikaisia tammia siivotaan liikaa. Golf-kent
tää haluttaisiin laajentaa, jopa Turun yliopiston kasvi
tieteellisen puutarhan laajennushanke uhkaa pientä 
osaa tammimetsistä. Alueelta ovat hoidon puuttuessa 
katoamassa entiset avoimet hakamaaluonteiset met
sät. Suojelluilla alueilla ennen muuta kuuset, mutta 
myös koivut uhkaavat muuttaa tammimetsien luon
netta. 

Etelä-Suomen vanhojen metsien parhaillaan valmis
teilla olevan suojeluohjelman kiireellinen toteuttamien 
on monien vanhojen kangasmetsien varassa elävien 
uhanalaisten kovakuoriaisten säilymisen edellytys. 
Eräissä suhteellisen pienialaisissa kohteissa on säily
nyt huomattavan suuri määrä uhanalaisia lajeja. 
Merkittävin niistä on Ilomantsin Pallosenvaaran
Pönttövaaran noin sadan hehtaarin laajuinen ikimet
sä, josta on löydetty 24 uhanalaista kuoriaislajia. Eräät 
niistä tunnetaan maastamme ainoastaan täältä. 

Likipitäen vanhojen metsien arvoinen uhanalaisten 
lajien kerääntymä on Hankoniemen hiekkarannoilla 
ja -kentillä. Monien muiden uhanalaisten hyönteisla
jien ohella alueelta tunnetaan myös ainakin 37 uhan
alaista kovakuoriaislajia. Hankoniemen hiekka-alu
eilla on huomattavia maankäytön muutospaineita. 
Toteutuessaan ne voivat pahimmillaan merkitä eräi
den kuoriaislajien häviämistä maastamme. Hankonie
men maankäyttösuunnitelmien perustana tulisikin olla 
paljon nykyisiä suunnitelmia tarkemmin tehdyt lajis
taselvitykset 

Erittäin uhanalaisille kovakuoriaislajeille laadittavien 
suojelusuunnitelmien valmistelua tulisi kiirehtiä. Vain 
harvojen uhanalaisten kuoriaisten ekologia tunnetaan 
riittävän tarkasti. Vanhojen metsien suojelun ja hoi
don keskeisin ongelma on turvata lehtipuiden, erityi
sesti haavan riittävä tarjonta suojelluilla alueilla. Tämä 
tulisi ottaa huomioon jo suojelualueita perustettaessa 
siten, että alueisiin sisältyisi mahdollisuuksien mu-



kaan myös nuoria, paljon lehtipuita sisältäviä kuvio
ita. 

Kulttuurialueiden, etenkin erilaisten niittyjen uhan
alaislajiston vaatimukset tunnetaan metsälajejakin huo-

Uhanalaiset kovakuoriaiset 

Allecula morio (Fabricius) 
ontonpimikkä, gulbent kamklobagge 
Amara spreta Dejean * 
hietikkosiemenkiitäjäinen, dynkomlöpare 
Apalus bimaculatus (Linnaeus) 
huhtihärkä, .. bibagge 
Aphodius coenosus (Panzer) 
vuonalantiainen 
Aphodius contaminatus (Herbst) (Sh) 
tadelantiainen 
Aphodius lividus (Olivier) * 
vaisulantiainen, 
Aphodius luridus (Fabricius) (Sp) 
laidunlantiainen 
Aphodius putridus (Fourcroy) * 
nummilantiainen 
Aphodius sphacelatus (Panzer) * 
naudanlantiainen 
Arthrolips obscurus (Sahlberg) 
laakakil pukkainen 
Biphyllus lunatus Fabricius 
saamisieniäinen, asksvampborre 
Blaps mortisaga (Linnaeus) (E) 
kalmankuoriainen, dödsbud 
Calosoma inquisitor (Linnaeus) 
tammikiitäjäinen, liten Jarvmördare 
Cercyon obsoletus (Gyllenhal) 
jymypallovesiäinen 
Chalcophora mm·iana (Linnaeus) (E) 
ukkokauniainen, stor tallpraktbagge 
Chlaenius sulcicollis (Paykull) * 
tummakehnäkiitäjäinen 
Chrysolina gypsophilae (Kiister) * 
isokannusruohokuoriainen, större sporreblommabagge 
Colymbetes fuscus (Linnaeus) * 
ruskosaikosukeltaja 
Cucujus haematodes Erichson 
verihärö, tallcinnoberbagge 
Cyllodes ater (Herbst) 
mustahälvekäs, svart kalglansbagge 
Cyphocleonzts trisulcatus (Herbst) * 
päivänkakkarakärsäkäs 
Dermestes ater Degeer * 
nilikuoriainen, torrfiskänger 
Galeruca melanocephala Ponza * 
mustapäänälvikäs 
Geotrupes vernalis (Linnaeus) (Sp) 
kevätsittiäinen, vårtordyvel 
Hylochares cruentatus (Gyllenhal) 
haapasepikkä 
Hymenophorus doublieri Mulsant (V) 
havuliekopimikkä, ragghomig kamklobagge 

nommin. Erityistä merkitystä näyttää kovakuoriaisil
le olevan lämpimillä paisteisilla ja hiekkapohjaisilla 
niityillä. Tällaisten alueiden suojelumahdollisuuksis
ta tulisi laatia kiireellisesti selvitys. 

Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

H Mli Ml, 

H Rih R,Ku 

H Mh,In N,H 

H In N 

H In N 

H In N 

H In,Ih N 

H In N 

H Ih,Iv N,Pm 

H Mki Ml,Mi 

H Ih,Mli Ml,Mi 

H Ir R,Kh 

H Mli R,Ku 

H Ih N 

H Mki Ml,Mi 

H Rjn Vr,O 

H In N 

H Vr Kh 

H Mki Mi,Ml 

H Mli Ml,Mi 

H In N 

H* Ir R,Kh 

H In N 

H Ih,In N 

H Mki,Mli Ml,Mp,Mi 

H Mki Ml,R 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt 

l_,ebit;J <:J'pnpcephala (Lipriaetis);~ 
.~i,I1!typpy.lcii!äji!w~It· QllY'HlY~4 P:l<?~~J()p~~: .. 
Leiopus punctulatus (Paykull) 
leh1TI~sk~t}Qail1~n,.liten .lindbock 
lf!f!loe breyiqolli,s':Pai1t~r 
typytoukohär}(ä,. korthåls(ld· !najbagge 
Microrhagus lindbergi Palm (E) H Mli 
leh~qssepi~;ä .{lehiTlt1.Sk~lJ1P~sepikkä)1LiDdl:>ergs ... halvkpäppare 
k[yceto.p}tagu~ quadriguttatus !vfiiller (Sp). H 
täpläkarvasieniäinen 
Oedemera croceicollis (Gyllenhal) * H In 
y~iJ?alcsureisi,.röd.h~sa.d .. srnalba&9e 
fJJfthoehagus ]rqctic()rnM (Preyssl~r) 
katkolaakasittiäinen~ 
Onthophagus gibbulus (Pallas) (E) H In,Iv 
isolaakasittiäinen 
tent~oji!Jflgu~ nuc;hir;qhtis.(Linitåeus)•.··.·~ 
•.pikkulaakasittiäinen, 
Onthophagus similis (Scriba) * H In,Iv 
typölaa~asittiäi11e,n 
~han:luf ibi~tr}atus (B~~rg:str~lsse~r) 
yi@rantustikeltaja 
Rhizophagus puncticollis Sahlberg H Mki 
ventokaarniainen 
Sphqdru~.··le;ucop]fthglmu~ {Lin11aeus) 
holvikiitäjäinen~ .större .. kellarlöpare 
Tenebrio obscurus Fabricius * H* Ir 
pirtti pukki, ·.l()ftmjölbagge 
TenttproidtJs.mqt~,ritatd<:wt(Lrnna~Qs 1··. * 
yilj~p~Il}(i~in~I1· span!lmåJsgn~g~~ 
Trox sabulosus (Linnaeus) * 
isokesiäinen 

Aegjalfa atenåricr (fijbri5i11s)~ 
pulskasantiainen~ bred sandbagge 
Agathidium pulchellum (Wankowicz) (V) 
korukeräpallokas, 
Agqrzurn bo:g~nJtlnfiii 
k:ulokur~kjifäjäittf11 
Agrilus ater (Linnaeus) 
haavanjalosoukko, svart smalpraktbagge 
Agrilus ps~udocyq~~us;:l(iesenw~ttet (V) 
s}11ij~o§q1.(l<kq~ .. 1JJ~ ~IV~!l?r~tJ:~~gg(;l ... 
Aphodius subterraneus (Linnaeus) * 
piilpl~ntiainen 
11thou~ mu~ilatus ~~s~l1h~l1er (H) 
aarniseppä;trubbtandad .. lövknäppafe 
Cossonus cylindricus Sahlberg (Sp) 
jal~vanlahol<äfsäk~s. a1111','~dviy~l 
C osson~~parpllelepipedus·· Qi~f'b~t) 
.haavanlah()kärsäkäs •. stor .. vedvivel 
Cucujus cinnaberinus (Scopoli) 
punahärö, cinnoberbagge 
P~ndrqxen~ qyqdrilrfQ,r;lll~~~··•~~.??POli) 
täplä!J_~sk:i~11~11<gtil·s.kinn,t@:l(lgg~ 
Eucnemis capucina Ahrens 
kyrmysepikkä 
I:flst~r;Riff~;rstr:iåtii§ FabnciUS * 
p~g~p!YJppq, 
H ololepta plana· (Sulzer) 
lattatylppö, platt stumpbagge 
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E Mki 

E 

E 

E 

E 

E Mki 

E Mki 

E 

E Mki 

Uhanalaisuuden 
syyt 

Ml,Mp 

N 

N,Pm 

N,Pm 

Ml,Mi 

R,Kh 

Ml,Mp,Mi 

Ml,Mp,Mi 

Ml,Mp,Mi 

Ml,Mp 



lpi4ia .-~~t:guttata (F.Sahlbefg) 
a~!n1ä~~~~ii1~I1·. s~;~~:;flä,c~ig,;!:n~rkgJ.apsq~gg(;l 
Lacon lepidopterus (Panzer) * · · · 
suo111upiilo~~ppä 
/.;.qf?mOstenus tertlcoläi'(Herbst} 
];(e,II5lti],ciiytj{\il}~I1,. Jl!indje. !fä,~~Mg>pat;e 
Leptura thoracica Creutzer (H) 
uk1cpkukJ<:ajäärä, mörk bl()lll:QOck 
Lyctus lin'e,tJr!s: (Goetze) * 
tammikairo, eksplintbagge 
Melandrya barbata (Fabricius) (H) 
vähiiJnustCil<eiju, kolsv~rt. sk.uggp~gge 
Melqe proscarabaeus I-innae}ls {V) 
isotoukohärkäJ svart majbagge 
Octotemnus mandibularis (Gyllenhal) 
han1masl~~;kakääpiäinen, s~arptandad tickbor:rp 
OsllJ;O~~rma l(~~pita · (Scopoli) 
erakkokuoriainen, eremitbagge 
Ph1yganophilus ruficollis (Fabricius) 
ka~kikeiju, röd~alsad skuggba~ge 
Platydema; yiolaceum (Fabricius) .>.(Y) 
siniphnikkä, blägläns~d syarthagge 
Rhacopus attenuatus Mäkiin 
vaaht)rasep~klcä,. ~äflin~. ;h~l vl5J1äpp(:U"e 
Rh(lt1J11JJs}um bicolqr (Schrank) (V) 
jålavajäärä, almbock 
Scintillatrix rutilans (Fabricius) 
yälkekauniainen, .· lindpraktbag~e 
~tran;l;qliq attenuata (l..ipnaeus) . Cf,l) 
tarmnikUJP<ajää,rä, ... swalyiQgl;lc:l .•• olonlbQC}{ 
Tropiphorus terricola (Newman) * 
k~u11okJökärsäkäs, sl~P<in~ad bingel viyel 
tfl~iqta.planata·.·.·(Linnaeus) 
sarvihärö 

Acritus minutus (Herbst) * 
haaval1pikkutyl_ppö 
Agr#us intege7;rimus Rätzeb\lr'g 
häsiänjalosouk:ko, tib1aSt]:n:aJK:tbag~;e 
Ampedus sueCicus 
fliS()sepJ>~• röctvn1gekillip]:1are 
Anqplo4,'!ra sex.gutJ~at& (f<.Blbrlctus) 
kiu]sitapl~aär,ä,, seJiJläck:ig·.tllOtnb()Ck 
Apion columbinum Germar 
lca~()Dn~U(J?U 
Bembf4ion·aeneum Gehnai: 
"1/llsl,cillyrri\ .. . ... ..... . . . ..... 
Bembidion monticola Sturm 
pqroh)']Tä 
Borps.§Ehneid~ri.·(~apz~r~ 
lahokapo •... smalskuggbagge 
Bothrideres contractus (Olivier) 

Chlorophorus herbsti (Brahm) (Sp) 
leh111usjäärä, ~ä~kig .lindboc~ 
(]tenfopus sulp~ureus (Linnaetis)')~Sh) 
rikkiphpikl}~~ . §yay~lgl;ll;k~mlti<:>~agg~ 
Cylister oblongus (Fabricius) * 
pitkälaakatylppö 

Uhanalaisuus Elinympäristöt 

E Mki 

E Mli 

E Mki 

E 

E Mli 

E In 

V Mki 

V Rjh 

V Mki 

V Mli 

Uhanalaisuuden 
syyt 

Ml,Mp 

Ml 

Ml,Mi 

Ml 

Mp 

N,Ku,R 

Ml,Mp 

Mp 

Ml,Mi 

Ml,Mp 

N 

Ml,Mi 
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pel·otli!l:teslatus(Sfep~ens) .. •~·· 
vaj~raitll§~e:lttli!t ............... ·. . •· ..• ··•···•···· ...... . 
Dircaea quadriguttata (Paykull) 
täpläiTI~stakeiju, . gulfläcki~ skuggbagge 
f!itYlus l(levis.(FabricJus) (E) 
11PP9.kt!ijt:t, ...... ··.· ... > . i .. 
Drapetes mordelloides (Host) (D.cinctus) (Sh) 
vyösep~~äs 
Gabrius.bescidicus Smetana ••·* 
salöpjldqikdrttika.:s 
H arpalus rubripes (Duftschmid) * 
somerharve~iitäj ~i~en . . ...• 
H edo~i~ i71tp~'i'flfS (Lirmaep$) * 
lail(kujUJ.ni, ~v~yi~.triig~(lg?J'(! . . 
Hypnogyra glabra (Nordmann) * 
kaljuranko~art,ukas, }å11gvingad knähomskortvinge 
LeP!Ut:apube,sc.en:s ~a~~ciqs (St) 
karYal<l11ck.~j@ri;{~ }1~g pl()J11pPc~ 
Liodopria serricornis (Gyllenhal) (E) 
saf\lik~räp(l119~·~s,. sågtand~d •• Il1YSelbagge 
kjacr~e!~a pu1JJP.enrzi~ (R~~Jlter) ($h) 
m~riuposl<:upriaitJ.ell;.•.•.&tQr.·:·.llateboQk 
Margarinotus neglectus (Germar) * 
hylkyisotylppö, plattpannad· .. st~lllRbagge 
M elasisbuprestoides • (Linpaeus} {Sh} 
kat1lt,tss~pi~ä 
Mesosa myops (Dalman) 
vennajäärä, bred lindbm::k 
M onbchll#tils ~iussoyi (Fischer. vörl Waldheim) 
idä~äätiili(t~tälD~ D.{):tdlig gr3!1~k;. . 
Oplocephala haemorrhoidalis (Fabricius) 
kääpäpimikkä 
()rsqdqcn~ cera~i · (l..iftri~us} .: (Sh) 
tu.omiku~g, .. ~örsbä:fsbagge 
Orthotomicus longicollis (Gyllerihal) 
pötkykaamakuoriainen, .avlång barkborre 
Parornalus f!av!cdtnis (H:eibstX~ 
lehtiS9l:ll<:kg~lppg 
Phymatodes alni (Linnaeus) 
leppäjäärä, liten albock 
Phymatodet tes~aceu{ (HWU..aeus) * 
1autajääf~.xMhål~l:l<l.·.titrlm~!l:x?9!c 
Plagionotus arcuatus (Linnaeus) * 
tammijäärä, smalbanda_d e~brokbock 
P lao:thinus •· reSi!fOS!fS: .. \§c(}B?li) .{St) 
is()kel()}<:äJ"s~käs,·. stQr pJattn.qs1Jt\gge 
Pseudanostirus globicollis Germar 
lohjanseppä 
Psylliodes hzbfcyami{Linna~us) f 
hulltikaf!likirppa, ~1px{jrtj()~419PP~ . . 
Pterostichus quadrifoveolatus Letzner * 
palosysikiitäjäinen 
Pytho kolwe11sisS~l~.xg····· 
k()rpi]c()~Vt\ .. ·r···· .. · .... ··•····· .•...•...•. 
Rhantus fennicus Hulden (Sh) 
suomenrantusukeltaja 
Scotqdes ann.t~lafl{s ;Bscpschol~ •· .<8.9 
hannokallokas,. s:käckig dubb{}ij(lobagg~ 
Teretrius fabricii Mazur 
teretylppö 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt 
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Vri:Kh 

Ml,Mp 
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Ml,Mi 

Mi,Ml 

R,Ks 

Ml;Mp 

Mp,Mi,R 

MT,Mp 
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Ml,Mp 

.Mi,Mp 

Ml,1Yfi 
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Mi,Ml 

Ml,Mp 

Ml,Mp,R 

Ml,Mp,l} 

Ml,Mp 

Ml;Mi 
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Trage~omä, diipfarium··. (Linnaeus) 
nahl{uri(JjusbruJ1 J~ggtyck 
Trixagus duvali (Bonvouloir)* 
puistovalekauniainen 
'{rypoJ!.~loeus ~~l?'lratus(Gyllenha1) * 
pist~~aapaka3.l)1ttti .... ···•···· ... · .. · ...... · .........•..•.. · ..... ·. . · 
Wagaicis wagai (Wancowicz) (Sh) 
vi~n~ääpi~ine~; bl~k·.• .. ~yärgtigk~orre 
Xyleboru.s cry}1f~grap~ys:;U~a.tz~bt.trg) (SJ) 
mäihäkaamakuoriainen •. aspbarkborre 
Xylophilus corticalis (Paykull) 
liekosepikkä 

Acanthoclnus gri~eus <(FåbtiCips) (\') 
pikkujåakko, ·liten .timmennan 
Aclypea undata (Mtiller) * 
a~ltohaisl9ai~.~~· v~gbanclad. s~1111~bagge 
Asma:eops ~ept,en!rlq1Jis. (Thotp.son} * 
pohjantyppyjiiiirä, kqrtllärig .. ·· f:}lp~l{()ck 
Acrolocha striata (Gravenhorst) * 
rosotadelaakanen 
Acr<?lockä··sulcula·(~tephens) 
silotadelaakanen 
Agabus paludosus (Fabricius) 
suotaitos11kelt~ja 
Ampeduf dnnabarinus (Eschsch{)ltz} · * 
heloseppti 
Ampedus praeustus (Fabricius) * 
hehkuseppä 
Amp~c[us .sqftguit(eus (Lhjna~tis) * 
veriseppä 
Aphodius foetens (Fabricius) * 
punalantift:i,ne.f1 
Aphodi!ls ii:teri~uS (l.aicliårtimH * 
särkkäJantiainen 
Aphodius niger (Panzer) 
kunttalantiainen 
Aph(}(Jiuf·fn~r/!arius. ·~abriciris).:t.. 
heiolantiainen 
Aphodius plagiatus (Linnaeus) 
mantulantiainen 
Aph()(jirls st11"didus ·(:Pabricius).•··~ 
hietålantiainen 
Atheta clientula (Erichson) * 
kirj9sir~eiq~n 
Atornqria. njgripe!ZJ1is(I):t.Igelann) * 
naVettähilvekäs 
Bembidion andreae (Fabricius) * 
antinhyrrä 
l!em!Jidion· hiinierale Stunn.· * 
råhk@yttä 
Buprestis novemmaculata Linnaeus * 
täpl~jalokuoriaine~, .bflln fläckpraktbagge 
Cq!i~s sqabra (~t1f1~rg) 
roso~hkiäiJ:Ien, · slifov ~ig f1atb~gg~ 
Calvia quindecimguttata (Fabricius) * 
lepänpisarpirkko, ferntonfläckig nyckelpiga 
Carabu.s cqnyexus f'~bricius 
kupokiitäjlilrt~11~ 'k:u}lerlöp:lft? 
Ce1ylon impressum Erichson * 
lovikerri 
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teuidrhy,4'dhush(itrtp(d (Bfisorit de J3.~~~111e) '* 
:tuttk:åhan11i9:t<:~säkäs, rnindre•. sandviteviv~l 
Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham) * 
ny~ty~ä[sä1ds 
(;eutqr}JYnchu$ pleurosiig@. OY,låfsl:låm_) * 
äkäriiäkaalikärsäkäs •... kålgallvivel 
Chlaenius nigricornis (Fabricius) * 
yip~r~ehB~iit~j~inen~ .sv~I1o111<1d Sf!l11,tpetsl(jp(lfe 
(;ionus longicollis Bri~outde Barp.eville * 
xikonkyrmykärsäkäs •. srnaLslernvivel 
Claviger testaceus Preyssler * 
sokkokuoriainen 
Cbmbocerus. ~!i:Jber ($phåller}* 
laidunsieniäinen 
Corticeus fraxini (Kugelann) * 
isphu~<J. 
Cqrtiqe~s'lo"!zgtdås(Gylle'rllull) * 
pitkähukka 
Crypticus quisquilius (Linnaeus) * 
liiy<lPi1TliJ4~, ~l~t. s~dsyan1pb~gg~ 
(Jryf!ttJc~phalUft oTzypochoeritjis fLinnåeus)·· * 
]{_elta,nqpiilqpäät(Ilindre . gul{lfållbagge 
Dicerca alni (Fischer von Waldheim) 
leppäk~tmi(linel},. alprCl,ktbagge 
J?.i~~rpa ~oe~ta (F~brici11s) 
havukaunia.i11ep~ . b~akthttgge 
Dinothenarus pubescens (Degeer) 
P~rrölyh,~tsiipi, . silverhåri~ storkortving~ 
l:JI'Jnac;ia ~lmplexiJ~l:nicius:t:. 
pcil,p~qlcum:~~iJ:Ien :'· , ... / .. . .. . .····· 
Dryophthorus corticalis (Paykull) * 
ha\fulaho,~äJ:säkä~, T9db~nt vedyivel 
Eic::plycty,y. ~nm~eys (Qyllenha!) · ("V) 
jpr.QJm9:ti~il'l~Il,, 1Jl'llbr~1:mgg~ .···· .· ..... . 
H alyzia sedecimguttata (Linnaeus) * 
tl1olllenpisarpirldc()' ~~xtonfläckig . nyckelpiga 
I]apalarea pygmaea (P~:tykull} * 
p~uk~polaaic@~JJ. 
Hister funestus Erichson 
si ttau}(j(()t~lpp(j 
[Acqnifaspiatus (Linilaeus) .lf< 
yy§piii,qs~pp~ .... . . .. ·.··. .. . .• 
Leiodes badia (Sturm) * 
vähämultapallo:kas, 
D~ip4e~frapfa (Seidlitz) 
uJ<le()lll:glt~p~Jql<:as 
Leptura nigriceps Degeer 
idänk~ajäfu:ä, . sv(lftbent 1Jlpmbock 
~iq~ola nu;~;rml{rata (FabriSil!~) (8.h) 
Ql~Orj!(l.].OtiaineJ:l, .• lJrrtll:gt.lJgt}~gg~ 
Longitarsus parvulus (Paykull) * 
pellava1cirppa, .. I11.indre .... ~i~j()rdl()ppa 
J.fplachi~s aeneus (f--i~~~l1s) * 
PY.Ila:Yill@rjlgis; ... r94~~ts(;l.cJ.l,Jlä~b~gge 
Margarinotus purpurascens (Herbst) 
orvoisoty lppö 
Melqnt}ryä.f{ubit!·(~Fhallyr) .. ···~. 
i$C>Il'l,l1~t~~ijtf, tijtt.P~Ye!1 s}cv.,ggp~gge 
Mddnophila acwizinata (Degeer) 
kulokauniainen, brandpraktbagge 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt 

]delånbpht/a. eyahea (Fabricius) Mld,Mp 
~!'"'ilqtMJ:li~~11, bl.å .pr()ktiJ,~gg~ . .. . .... . . ..... 
Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus) * St Mli 
läikkäkarvasieniäinen 
/lfimopia congl9bdtåi(Linnåe\ls) * 
1~11to,pir~Q, fYl'~WltfliiPit~g ··l1YPJ\e.1piga 
Omalium excavatum Stephens * 
manturosolaakanen 
Opatiu!ftSablf:((Jsunt (Linnaeus) * 
pik:ku~~\fipim~~. ~91;t1ig ~tll1gsy~l:)~gg~ 
Oxyporus mannerheimii Gyllenhal (Sh) 
IT1.p~tat<;t~.ti'!in~n.(ml)st~l~u~~ly1Iytsiipi), svart. svampk()rtvinge 
Paphnephoru~ pilosus (Rossi) * St 
k:ätköpä.ä 
Pachybrachis hieroglyphicus (Laicharting) * St ln 
piirtopiilopää, .gul§t~imla~.f~l9agg~ 
f:anagaeus cruxmajor. (Li1u1aeus) ~ 
aitoristikiitäjäinen, .. · större korslöpare 
Peltis grossa (Linnaeus) (V) St Mki 
isopehkiäi~en, storflatbagge 
Philonlh.us lqngicornis Stephens 
S::trvilt1apt~lp.mtikas 
Platycerus caraboides (Linnaeus) * St Mli 
pikkukantohärkä, mindre blåoxe 
Plaryiidspi~Iur~od1b1"a (G~ze) * In 
pa~s~ePifkkf!; (Yffl.iiSJ4g m;9}c('}lp~g~ 
Platjstethus capito Heer * · 
sukasilosonkiainen 
Pterdstj~hlf$ ... at~rrimus ·.·(Herb~t} * 
f1llt()~y~i@V:tjiiil1~J:l •... stp;ws!ru-a.ylqp~y 
Ptinus sexpunctatus Panzer 
pesälesiäine11, .. n,ästtjuvbagge 
PJ:thp · abieficola (J .Sahlberg) 
111ttt'f()S]<:()lya 
Quedius assimilis (Nördmål1iif* St Ir,Ip 
luorilisko~t1ntikas, .· småög4 lundkortvinge 
§aciltm pus#ll~~ (Gyllenhal) * St 
tylpp~)J<ilpt:d,d~a:i1:t~n 
Saperda pe1jorata (Pallas) * St Mki 
monipistehaapsanen, svartfläckig aspvedbock 
:Selqtt?~omus nigdcqrniS.·(~a!lzer),* 
must~~~l~yppä 
Silpha obscura Liririaeiis * 
hiilihaiski~inen1 kolskinnarbagge 
Silp~g tristi~ Dliger·~· St 
,§P:tt;~l~~$~~i11~11,.1<:9Ht'ig .. §l<:i.IW~tl:l<lgg~ 
Silvanus unidentatus (Olivier) * St 
hentokuorihärö 
~~~n()Corus me,5!diqnu~ {~inriaeus) ·•· (Sh) 
srupajäärä; olikfo.rmad blombock 
Stephanopachus linearis (Kugelann) St 
havuhuppukuoriai~en, slät tallk~pt1schongbagge 
§tephtp!opachx~c spfsstdatus· (~~ykyll) 
mäJlty~uppukl1opaii1et1~ ..•.. groy·.t~llkapus~hot1gpagge 
Tachinus fimetarius Gravenhorst * St 
tadehaaskavaajakas 
T;hafrJ.it?~olus .sahlbergi St 
pe~pnils~~Jik~ 
Thanatop'hilus dispal· (Herbst)* St 
nystyhaiskiainen 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt 

T'omoxla b~tep~alit CosJå * 
h~pasygk:sy~ä~r1J~dlil:llsa.clt<Jl11bagge 
Tropideres dorsalis (Thunberg) * 
koiv~k~l()~~s~ä~, .. storf1äckig .. plattnos1Jagge 
frypop?loeU,~ (tiscedens Rålm * ' 
ya.k.phaånalca.~uri 

St 

Agabus infuscatus Aube * Sh 
.hiil11yt~i~?§~*~1taja ......•... ·· .·· ·.· •...•.. . 
4g(lthidiumpalUdum· (Gyllenh~l} ~ 
k:alvaskeräpall<J:ka$ .. 
Airaphilus perangustus Lindberg * Sh 
_puik1cohärg 

~~~;~~!l'~ifrfavu~;c?:';zeJ ~ 
Anacaena limbata (Fabricius) * 
lounerutavesiäinen 
Anthobtu/ft}4§culum. (}3ticl1s0p) * · 
hietalaakanen. 
Apion melancholicum Wencker * 
stirunirpp?: 
J!t~e~a autu~niJlis ~tisl1~ön} * 
syys§ir}\:einen ·••·...... . ·· .• · ... •.<····•· ·. · •.. · 

Atheta hyperborea Brundin * Sh 
tl1rja.nsif~e~71} 
Ath;etad(lnJ'SOpi BerrihJt'tlei'> * 
ja.nnertsirkeinen 
Bagous petro (Herbst) * Sh 
pyörölieju}(äfsä}(äs, sv~. slamvivel 
pari~ artemisiae (Herbst) * 
pyjqkärsiil}~s 
Bembidion stephensi Crotch 
YU()kS~nll)'fl"~ 
Blfdiusfo~tfnatis Berp.h<mer;J< Sh 
turjanmyyriäinen 
Bledius longulus Erichson * Sh 
hoikka~yyri~~!l;en 
B)ei{{us uTeptaf1~:~9hi()dte ~ Sh 
l111'Fil11YYri~ig~n .•.... ·.·.·. 
Carphacis striatus (Olivier) * Sh 
viirusi~ni y~aja]cas 
Carphq~oru~.mi1limlis .. (fabpcilj~) 
pi}(k:l}h~Jt.tt1iJlllj •. · ·· .. ·· . .· .• ..... < > 
Ceutorhynchus ignitus Germar * 
sinihal1J1iokäfs~äs, ..•. stö1Te .... ~a!1dyit~viv~l 
(Jet,ttoi~{tynchuf•laryatU;s•S~pul~e* Sh 
}(i.rj<>imi~~~äkij&>··stöiT~JWlg9r.tviyel 
Ceutorhynchus pallidicornis Gougelet & Brisout de B. Sh 
p~uimikkä~ärsäkäs, n1in~re lungörtvivel 
Ceu{or.~ynchus puncticq/lisiBqhematf:>* Sh 
~sop~i()~~tsii1c~§ 
Chaetophora spinösd (Rossi)* Sh 
siilil1l1PJ?O, .liten bors~lml~~sge, 
G~l{lerdus C()Stulatt~s (Nfots,chllislqr) 
l~tt()J.<ijtiij iiin~l1., 
Chromoderus affinis (Schrank) (H) 
kilokkikärsäkäs, sodaörtvivel 
(JlyJ~.s !lrie(is'(LiDn.~eu.s!·•.~· 
ait()j~~~.)I~gt()ms1J<:x1~ 
Coniocleonus nebulosus (Lirlliaeus) 
nummikärsäkäs, hedspolvivel 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt 

Corticaria pianula Fall Sh Mld,Mp 
kulonyhäkäs 
Cryptarcha strigata (Fabricius) * Sh Mli 
juomumäihiäinen 
Cryptocephalus cruciger Hellen Sh Sr 
ristipiilopää (vaivaiskoivupiilopää), dvärgbjörksfallbagge 
Cyphaea latiuscula Sjöberg * Sh Mki 
kuusenlaakavilistäjä 
Dermestes palmi Sjöberg (V) Sh Mki 
saloihrakuoriainen (aarni-ihrakuoriainen), urskogsänger 
Donacia fennica (Paykull) Sh Vr 
piurukuoriainen, kasgräsbock 
Donacia tomentosa Ahrens (Sp) Sh Vr 
rimpikuoriainen, . blomvassbock 
Dorcatoma serra Panzer * Sh Mli 
takkutiera 
Ecabus glaber (Fabricius) (E) Sh Sr,Rjt 
luhtahaiskiainen, nordlig drevbagge 
Epuraea guttata (Olivier) * Sh Mli 
kirjokonnakas 
Eucinetus caucasicus Reitter Sh Mki 
idänlahopoukko 
Eustrophus dermestoides (Fabricius) * Sh Mli 
vironkeiju 
Globicornis corticalis (Eichhoff) Sh Mki 
lymyku{)riainen, barkänger 
Rafiplus varius Nicolai * Sh Vj 
varipisarsukeltaja 
Hmpalus nigritarsis Sahlberg (Sp) Sh Sn 
ventoharvekiitäjäinen 
Hydroporus elongatulus Sturm * Sh Vk 
saikokääpiösukeltaja 
Hyperaspis inexpectata Giinther (Sp) Sh Ih 
sysipirkko 
Hypocaccus rugiceps (Duftschmid) * Sh Rih,Rjh 
peilitylppö 
Leptura maculata Poda Sh Mli 
täpläkukkajäärä, rödbent blombock 
Lycoperdina succincta (Linnael1s) * Sh Ih 
vyösieniäinen, tvärbandad svampbrokbagge 
Mycetochara humeralis (Fabricius) Sh Mli 
hartosienipimikkä 
Nanophyes sahlbergi (Sahlberg) * Sh Ik 
pikkukirjonirppu, 
Normandia nitens (Mi.iller) Sh Vk 
vaskikuoksanen 
Ophonus puncticollis (Paykull) * Sh Ij 
kallasharvekiitäjäinen, 
Opiosiafennica (Paykull) * Sh Mli 
pämäjäärä, tvärbandad Hndbock 
Orchesia undulata Kraatz * Sh Mli 
kirjokääpäkeiju, vågbandad tickbagge 
Pelecotoma fennica (Paykull) Sh Mki,Ir 
jumiloisikka, smal parasitbagge 
Pentaphyllus testaceus (Hellwig) * Sh Mli 
lahopimikkä, ekmulmbagge 
Philonthus diversipennis Bernbauer Sh Rjh 
idänmantukuntikas 
Phytobaenus amabilis F.Sahlberg (Sp) Sh Mki 
piilopääaatukainen, gulfläckig ögonbagge 
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,Pd~~~~~rus ~aesus (Herbsi) 
~~WP~ty~pp() 
P lectophloeus niiidus (Fai.iiiiaiie) * 
kiiltovalekas 
f:ogönocherus hisp{iJ~:ts {Lhihaths) * 
lnlt'Yi:tJ~iirt~ir1~n~~v~~l1Mig ·•l\:vi~tl>9ck 
Prionychus ater (Fabridus) *. . . 
länn~nvaajaJ?il11ikkä,kolsvart. ~~111klobagge 
!f.rionychus ;melancq;ius(Gemm:) * 
!<:Higy~~j~pi;m~~~ J:lec1F~Yart ~~_Lc~ql{(lgg~ ... 
Psammodius sulcicollis (Illiger) * 
ju~J:i~~I1tuainen 
f!s~.ud~uglen~~ pehtatopt,ts' (ThöiJtscin)• * 
yjjtQSjliltUkJljf1~l}, k.Q[I:].}Qffiil4 Qg()}'lQ::tggt} 
Psylliodes marcida (Illiger) * 
mefi~i~app~irppa,. ~1lcu-yioUordl()ppa 
f!tiliolufJ! stot:kmannil3ysucbet * 
Y®ta!il}xipsiJ4ci;i,. ~19RJql:l}lp11B fJii4e,:rying~ 
Quedius microps (Gravenhorst) * 
lehtoliskokuntikas 
f?ha~9P~$2~ahll.Jf!tgi · (M~yrheirn) 
pajt:t~~Q~, •... $@l])e!g§•••.11~!Yl<:n~PP<!I~ 
Saprinus immundus (Gyllenhal) * 
out,orääpety lppö, . tätpunkterad s,an~stumpbagge 
Scaphisc:nza bal~gnicurn Tam~ini* · 
~sq1d~!9Pl§at:l1~11~P.?·•J~gh()11Jil4.4~9PPP1:lggy 
Scraptia fuscula Miiller * 
kytyspkl<tll~in~n· prunhuv~ci ~p()lbagge 
S11~icrp1lyx smr(?yzynskii $.()!ari * 
lllJ.rnaJcmy!~l"fi~l<i:iirli)ii.l\:~s, .P~$S.~lsl1älj~yiy~l 
Stenelmis canaliculata (Gyllenhal) 
isokuoksanen, ... stor klobagge 
Stenus excubitorErichson * 
v~l1a.@nl:tpif\irre.n·. < • 

Strophosoma fulvicorne Walton 
silokeräkärsäkäs, krumbent klotvivel 
Tdchinus bdsiilis · Etichson ~ 
orpohfi~~~~Y#N~~~ 
Teu·atoma fiingoruril Fä.bnciiis 
iso'l~!ek,ääpi~i.l1er.'. 91äying~d tickb~gge 
'['etropi~rn. aquilonium Plavils~hikov 
.peihj@lclclll~ij~ii:J;~, .. J1()rcl1ig Qf;ll"f<l:>pf}(, 
Thymalus limbatus (Fabricius) (St) 
lällneJ1kcu:vap~l1kiäinen 
Triplax.tztpPf!S (F~bticius). :1< 

pulskahelysi~t1iäinen, 
Trixacus caucasicus Reitter 
idänvalekauniainen 

A:gåb~s Clypealis (Tho111s~hy ! 
)9.1pjtl;lit()§1J.Ke.l~~jil, 
Agabus uliginosus (Linnaeus) * 
lcaltiotaito~l.*~lt(lja 
}\mpedus lepiti~ (JWi:ikJ,il1) 
~fiJ:lii1§~pp~, .. 2$tJig !®Y~ng~@~PP!l!~ 
Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid) 
k~.tq~yryek~itäj~inep 
AR~?d{lf~ granarius \.LJcUitöctliSJ 

lounålantiainen 
Aphodius seroiznus 
paahdelantiainen 
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N'h(lt()na·.•euphorbia/4t(Schraq~) 
tyräl9:@irppfi, .. stq,fl:'~ .•. ~illjorqlqpp~ 
Aianygnathus teririinalis (Efichsonf* 
heWlYgY:tsiipi, . .födbeW palpko_ttvinge 
Ba~9us orl?v~sigynerihlll * 
vakoliejukärsäk1is 
Bagous czwalinai Seidlitz * 
puo,Ianlieju~äf"s~äs 
Bagl)us lutulosus (Gyllenhal).* 
vihviläliejukätsäkäs 
Batrisodes venustus (Reichenbach) * 
orj~~apev al~lca.~. 
lJledius .... diota Schl(.X:lte·.··*·· 
pitkäm~riroyytiäiru;m 
Bledius limicola Tottenham * 
lcYfll1Yl11erimy?'ri~in~n 
Bledius tibialis ij~er ·.~ 
pjJ{l\:um~riromiltin~n 
Bledius tricornis (Herbst) * 
laakamerimyyriäinen 
Cq.rciiophorus ~se{lus Eri~hson * 
barjukaraseppä, grå$yart. bJärtknäppare 
Cassida murraea Linnaeus 
mör()kilpilc~oriainen, syartbent sköldbagge 
Ce>~aliq bauqiiMuls~t&: R~y (~) 
k3;ulcosyöksyk~,. \l!lg(rrSic.· ~qni{>agge 
Cryptocephalus cordiger (Linnaeus) * 
sydänpiilopää,.hj~äclcig ... fallbagge 
Cryptqcephalus flf!vipes Fal)ricius 
lcelt(llait@W<?P~~' gul~J1t ffiltb.llgge 
Cyrtanaspis phalerata (Germar) * 
kirjosukk,:ulai11en, .. r,ödbilJ1dadHstbagge 
Dibolia · ... depressiuscll[4 +-etzn~r * 
porrokirppa, · sxart syskejordloppa 
Donacia aureocincta J.Sahlberg 
kult~11okuoriainen1 ... gulpläJlsaiicie .rörbock 
[)o~gc~ brevitm;si~. Thomson* 
helmaruokokuodainen 
Donacia marginata Hoppe * 
palleruokokuoriainen 
Gr(lptodytes biliJ1.eat1JS.(Sturw)* 
slli~1lJti<>y~~~~l!aJ(l;1 
Gymnetron rostellum (Åerbst)* 
ruostenurmikärsäkäs 
Elydi:ttic!ls transversalis(Pontoppidan)< * 
pikkukaarisukeltaja 
Hydrochara caraboides (Linnaeus) 
isovesiäinen, stor rotvattenbagge 
flylis . catinlt;eps (Reitter) 
alJ.yen,~§e,pi~ä 
Lathridius brevicolli.S (Thorrisol1) 
hartianärviäinen 
~is~()d~f1'la c~rsor(QylletiMi)* 
ll!ii11J.')1fl$j(;lJ!k:ik1.it1~11 ........... ······ •·· .. ·. •·.· ......• · ... ·.· ...... · .··. 
Microrhagus lepidus Rosenhauer 
rait~sepikk~ ... ~raita1cC1111PaSeJ?~J?cä) 
~eop~ytob!U4 m:uricatus (!Jrisout .de. Bameville) * 
pi~l<l111ltak:~S,lil{~~. . ... i . ·· ... · •.... · .. ·· .·.·. · .. ··... . ...•....... ·.· .•..... · ·.· ·.·• ·.. ·. 
Neophytobius quadrinodosus (Gyllenhal) * 
luisurutakärsäkäs 

Uhanalaisuus 

sp 
Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

Iv 

Rjri 

Kh,Vr 

Kh,Vr 

Mli Ml,Mp 

R;Ku 

R,Ku 

R,Ku 

R,Ku 

Mki Ml 

Ml M 

Mp 

Ml,Mp 

Vk Kh,Vr 

Vr Kh,Vr 

Kh,Vr 

R,N 

Kh 

Vr Vr,Kh 

Mli Ml,Mp 

Mki Ml,Mp 

Ml,Mp··· 

Vr Kh,Vr 
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NivtJllta san~uihåsa.(Gyllenhm).··.~ 
verij?tir~·.···!~g~~(jg glggibos:k 
Notiophilus aesthuans Motschi.ilSky * 
pikkupeilikiitäjäinen, liten snabblöpare 
~hilo~t~JJ.s /J;itnctzis <~tåVeiiliQrstr* 
l~tfiirl1Jll1~It,lplntilf<:tS 
Phytoecia nigricoi-liis(Fåbriciiis) * 
yrttij~är~, .P:Vllri,~~~ck 
RoqphalJUAS,~§Yfflbrli(Ihtbticitls)· t 
iiiutl.l:ktlt'Säkas 
Pseudostyphlus pillumus (Gyllenhal) * 
Kamt(~illakärs*äsr k:;tll}opillr(l~gyive~ 
~J?,ha~ri~§l~f f~Yi (Abeille de Peqin) (Sh) 
tannnijllhkiainen 
Stephostethus alternans (Mannerheim) 
vaiht~lY{!lYk~s 
~ulc;f!-c;~ScfroJJtictifr!lis (P~~er) * 
k:~l~§l:l~C!~l<~PiÄi.l!~J;l,.l:n:~J!;c.IY:ä!gti<;k:lx.JI'!)~ 

Luettelosta poistetut lajit 
Agonum mannerheimii (Dejean) (St) 
li~k9k:l1F~~iit~jäin~n .........•..... , . ./ .. ··. 
Aul()rz,otijrosqus laticollis •. (Rypinski} ........ (Il) 
lattavalekauniainen · 
Geotrupes stercorarius (Linnaeus) (St) 
s9pt~::1i~en 1 .s~()rtordyvel 
fo{eloe yiplac;(!us.·N(arsbjirrf (§t) 
sinitguk:öhätk:ä, J>Jå. rpajbagge 
Nothorhina punctata (Fabricius) (St) 
kcta.rnajäärä, st,n~l barkbock 
fihapJys. notaticolfis·()\.u"*)·.··. (St) 
Iai1ckurai1tllsuk.elt~jg 
Semanotus undatus (Linnaeus) (St) 
aaltojäärä, vågbandad timmerbock 
Tt.tchi':ys eUt~gtz.Y EPP~Mhe~(SP! 
helyhaa~kayaaj~asf (helyJ:J.[[aska.lyhy#lipi) 
Upis ceramboides (Linnaeus) (St) 
sysi]Jimikkä, bocksvartbagge 
xrtit(J livJ(ja \Sa.lill_)e[g) {~t) 
lie,]):Qlgl,gri~inell, !>I'Uill\:allt~Jtsl\.iiggf>(l.gge 
Xylotrechus ibex (Gebler) (Sp) 
hiesjäärä, östlig björkbock 
?-ifo~åelOrygcttåc!·Bålill>etg·····(St) 
näreliel(Qkeijllx gnlk:ap!;tci.skl1ggbagg~ 

Uhanalaisuus Elinympäristöt 

Sp 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

Mli 

Uhanalaisuuden 
syyt 

R 

N 

Vr;R,:N 

N 

Ml 

Ml 

Luettelo Etelä-Suomessa uhanalaisista kovakuoriaisista, joiden uhanalaisuusluokka poikkeaa valtakunnallisesta 
luokasta. Mukana ovat lajit, jotka ovat Etelä-Suomessa vähintään vaarantuneita. 

Agonum bogemannii 
kulokurekiitäjäinen 
ChfaeniU4 ic~stulatus 
left()lditäJ~~H~Il 
Ecanus glaber 
luhtahaiskiainen 
Hypocaccus rugiteps ·* 
peilitylppö, 
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V al takunnal
linen luokka 

E 

Sh 

Sh 

Sh 

Etelä-Suomen 
luokka 

H 



Acmeops septentrionis * 
pohj~ntyppyjäärä 
A:om~oz:Js Sf12qt,agdulq (Fabi)cii.Is) 
vih~rtYPPYJäiirii . 
Dermestes palmi 
saloihrakuoriainen 
Dipercajur:c(lt~ .. (T11unberg) 
koivukauniainen 
Monochamus urussovi 
idänräätäli 
S[ephf!J'lap'#g~u(]fneåfis 
11av~lj~ppu~y.()tjaitjy!l 
Stephanopachus substriatus 
mäntyhuppukuoriainen 

Calitys. $Cåbra 
rosopebkiäinen 
Eucinetus caucasicus 
id~nla9()PO}Jkko 
Evodinus borealis) (Gyl1~nhal) 
pohjanjäätä 
lps sexdentatus (Bömer) 
pik(lkirjpittaja 
Lt!ptura . nigripes 
idänkukkaJäätä 
Phymatura brevicollis (Kraatz) 
aarniv,P~~täj~ 
Ptinus seX/Jcyni:tdtui 
pesälesiäinen 
Sacium pusillum * 
ty lppä~ilpukkaine11 
Thaf1{lt()phi[us dispar * 
nystyhaJsldainen 
Trachypachus zetterstedtii (Gyllenhal) 
vinhakiitäjäinen 
Upis cerarrzboides·. (Lini;laeqs)·(M) 
sysiphnikk.ä 

Valtakunnal
linen luokka 

St 

Sh 

St 

Etelä-Suomen 
luokka 

E 

V 

V 

V 

V 

V 
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5.1.3 Putkilokasvit 

Työryhmä 

Uhanalaisten putkilokasvien seurannassa ja uhanalai
suuden arvioinnissa toimikunnan apuna on ollut put
kilokasvijaosto. Työskentelyyn ovat jaoston puheen
johtaja Pertti Rassin, varapuheenjohtaja Pertti Uoti
lan, jäsenten Unto Laineen, Heikki Toivosen ja Tauno 
UI visen sekä sihteeri Heidi Kaipiaisen lisäksi osallis
tuneet asiantuntijoina Aulikki Alanen, Eero Kaaki
nen, Veli Saari ja Juha Suominen. Lisäksi jaosto on 
kuullut lukuisia muita asiantuntijoita (liite). 

Putkilokasvijaosto on pitänyt kaikkiaan yhdeksän 
kokousta ja neljä lähinnä alueellisten hankkeiden 
asiantuntijoille suunnattua seminaaria. Seminaareissa 
on tarkasteltu mm. uhanalaisten putkilokasvien kar
toituksesta, seurannasta ja tutkimuksesta saatuja uusia 
tietoja sekä tutustuttu useiden uhanalaisten putkilo
kasvien kasvupaikkoihin ja niillä tehtyihin suojelu- ja 
hoitotoimiin. Putkilokasviasiantuntijoihin ja -harras
tajiin on pidetty yhteyttä myös kirjeitse. 

Suojelutoimikunnan mietinnön jälkeen kertyneet uu
det tai aiempaa tarkemmat tiedot uhanalaisista putki
lakasveista on tallennettu (yhteensä yli 1 200 kaava
ketta) Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuse
on kasvistorekisteriin. Tiedot tallennetaan jatkossa 
myös UHEX-rekisteriin. 

Uhanalaisuustarkastelu 
Taksonomisena yksikkönä tarkastelussa ovat olleet 
lajien, alalajien (subsp.) ja muunnosten (var.) lisäksi 
uutena sellaiset risteymät, joiden on arvioitu voivan 
esiintyä itsenäisesti (lajien tapaan). Lisäksi kasvimaan
tieteellisesti ja ekologisesti merkittäviä lajinsisäisiä 
yksiköitä on tarkasteltu aiempaa perusteellisemmin. 
Sen sijaan kasvilajien jonkin ominaisuuden puolesta 
poikkeavat muodot (forma) on jätetty uhanalaisuus
tarkastelun ulkopuolelle. Vaikka tarkastelun kohteena 
siis on ollut myös lajinsisäisiä yksiköitä sekä ristey
miä, puhutaan tekstissä yksinkertaisuuden vuoksi 
enimmäkseen lajeista. Putkilokasvijaosto on tarkas
tellut kaikkiaan noin 1 550 putkilokasvitaksonia. 

Uhanalaisuustarkastelun kannalta monet apomiktises
ti lisääntyvät lajit tunnetaan edelleen huonosti. Lajita
soinen tarkastelu on voitu tehdä vain poimulehdistä 
(Alchemilla). Ukonkeltanot (Hieracium), harakankel
tanot (Pilosella) ja kevätleinikit (Ranunculus aurico
mus -ryhmä) on jätetty valtakunnallisen uhanalaisuus
tarkastelun ulkopuolelle, vaikka niissä epäilemättä on 
runsaasti suojelunarvoisia lajeja. Alueellisessa luette
lossa sen sijaan on mukana yksi normaalisti lisäänty
vä Pilosella-laji (mäkikeltano, Pilosella peleteriana) 
sekä kevätleinikkien ryhmään kuuluvat lehto- ja ke
vätlehtoleinikki (Ranunculus cassubicus ja R.fallax). 

Suomesta tunnetaan noin 500 apomiktisesti lisäänty
vää voikukkalajia, jotka jaetaan kuuteen sektioon: 
rantavoikukat (Palustria), sarvivoikukat (Ceratopho
ra), mäkivoikukat (Erythrosperma), lännenvoikukat 
(Spectabilia), pohjanvoikukat (Boreigena) ja rikka
voikukat (Vulgaria). Maamme voikukista noin 6 % 
arvioidaan olevan taantuneita. Kolmen sektion (poh
janvoikukat, rantavoikukat ja sarvivoikukat) lähes 
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kaikki lajit (noin 14 lajia) ovat harvinaistuneet. Ran
tavoikukkiin kuuluva T araxacum crocodes on jo 
hävinnyt maastamme. Myös mäkivoikukkien vanhat 
tulokaslajit eli arkeofyytit sekä osa lännenvoikukista 
ovat viime aikoina selvästi vähentyneet. Niinikään 
rikkavoikukista erotetussa Borea-ryhmässä (noin 50 
lajia) on useita vain Suomesta tunnettuja lajeja, jotka 
ovat harvinaistuneet ketojen ja niittyjen umpeenkas
vun vuoksi. Koska useimpien lajien alkuperää ja esiin
tymistä ei kuitenkaan tunneta riittävän hyvin, yksit
täisten voikukkalajien uhanalaisuutta ei ole voitu 
arvioida. 

Maankäyttötapojen ja viljelytekniikan muuttuessa 
monet peltorikkaruohot ovat häviämässä tai jo hävin
neet maastamme. Tästä syystä sekä kansainvälistä 
käytäntöä noudattaen myös sisällä siemenviljassa 
talvehtivat rikkaruohot, ns.laaritalvehtijat on nyt otettu 
mukaan uhanalaisuustarkasteluun. 

Uusi luettelo 
Uhanalaisten lajien luetteloon on lisätty 55 uutta 
putkilokasvitaksonia. Kun otetaan huomioon 10 edel
lisestä luettelosta paistettua lajia sekä laukkaneilikan 
(Armeria maritima) käsitteleminen kolmena alalaji
na, maassamme on arvioitu olevan nyt 227 uhanalais
ta putkilokasvitaksonia. Lukumäärän kasvu johtuu 
ennen kaikkea tietojen lisääntymisestä sekä eräistä 
lajinsisäisistä yksiköistä ja risteymistä, joita on nyt 
otettu mukaan tarkasteluun. Toisaalta suojelu- ja 
hoitotoimet eivät ole vielä johtaneet yhdenkään lajin 
poistamiseen luettelosta. 

Uhanalaisten putkilokasvien luetteloon lisätyistä al
kuperäisistä kasvilajeista suurin osa on luokiteltu sil
mälläpidettäviksi. Neljä lajia, lehtolitukka (Cardami
ne impatiens), rantaruttojuuri (Petasites spurius), 
merilettotähtimö (Stellaria crassifolia var. brevifolia) 
sekä kaitaängelmä (Thalictrum lucidum) on luokiteltu 
vaarantuneiksi ja kolme lajia, käyräsara (Carex mari
tima), kivikkokurjenpolvi (Geranium columbinum) ja 
lännenkylmänkukka (Pulsatilla vulgaris) on katsottu 
hävinneiksi maastamme. 

Käyräsara on esiintynyt 1860-luvulla Oulun Nuotta
saaressa ja kivikkokurjenpolvi 1900-luvun alussa 
Getan Dånössä Ahvenanmaalla. Lännenkylmänkuk
ka, jonka alkuperää ei tarkasti tunneta (se voi olla 
myös muinaistulokas) on kasvanut Salossa Kavilan
nummella 1920- ja 30-luvulla. 

Apomiktisesti lisääntyvistä poimulehdistä on arvioitu 
uhanalaisiksi kaksi vanhaa niittykulttuuria suosivaa 
lajia, sykeröpoimulehti (Alchemilla hirsuticaulis) ja 
pyöröpoimulehti (Alchemilla propinqua). Kumpikin 
laji on luokiteltu silmälläpidettäväksi. 

Putkilokasvitulokkaista luetteloon on otettu mukaan 
vain eräitä vakiintuneita, ennen vuosisadan vaihdetta 
maahamme saapuneita lajeja. Näistä osa on perintei
sen maatalousympäristön kasveja, jotka vanhan maa
talous- ja kyläkulttuurin vähenemisen myötä ovat 
harvinaistumassa. Tällaisia ovat vaarantuneeksi luo
kiteltu ketokatkera (Gentianella campestris) sekä sil
mälläpidettävät liuskakurjenpolvi (Geranium dissec
tum), ahosilmäruoho (Euphrasia rostkoviana subsp. 



fennica), peltorusojuuri (Lithospermum arvense) ja 
kylämalva (Malva pusilla). 

Liikennepaikoille saapuneista vanhoista tulokkaista 
Porin Reposaaressa kasvava nuokkukarhiainen (Car
duus nutans) on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Idän
masmalo (Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla) ja 
isomesikkä (Melilotus altissima) ovat vaarantuneita, 
haisusauramo (Anthemis cotula) ja kenttäkrassi (Lepi
dium campestre) silmälläpidettäviä. 

Laaritalvehtijoista luettelossa ovat mukana vain ne 
lajit, joilla on ollut tai joilla on edelleen vakinainen 
kanta Suomessa. Tällaisia ovat mm. aurankukka 
(Agrostemma githago), pellavatankio (Camelina alys
sum; mukaanlukien liinatankio, C. macrocarpa) ja 
ruiskattara (Bromus secalinus). Luettelon yhdeksästä 
lajista kuusi on katsottu hävinneeksi maastamme ja 
kolme lajia on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi. Laari
talvehtijoita ei pidetä kuitenkaan varsinaisina uhan
alaisina lajeina, vaikka mahdollisesti jäljellä olevien 
kantojen säilyttämiseen tuleekin pyrkiä. Laaritalvehti
joita ei ole otettu huomioon tilastoissa, eikä niille 
myöskään ehdoteta suojelutoimia. Uhanalaisten lajien 
luettelossa ne on erotettu muista lajeista uhanalaisuus
luokan jäljessä olevalla tähdellä. 

Uhanalaisista putkilokasveista 10 ( 4 %) on arvioitu 
hävinneeksi, 34 ( 15 erittäin uhanalaiseksi ja 54 (24 
%) vaarantuneeksi (taulukko 47). Silmälläpidettäviä 
lajeja on 129 (57%). Edelliseen uhanalaisuustarkaste
luun verrattuna eri uhanalaisuusluokkien suhteelliset 
osuudet ovat pysyneet lähes ennallaan. Uhanalaisten 
osuus kaikista tarkastelluista putkilokasvitaksoneista 
(1 550) on noin 15 %. Suomessa vakinaisesti esiinty
vistä lajeista ( 1 305) uhanalaisten putkilokasvitakso
nien osuus on noin 17 %. 

Taulukko 47. Uhanalaisten potkilokasvien määrät 
ja prosenttiosuudet uhanalaisuusluokittain vuosi
na 1990 ja 1985. 

Vuosi Uhanalaisuusluokka 
H E V St Sh Sp Yhteen- M 

sä 

1990 kpl10 34 54 50 71 8 227 10 
% 4,4 15,0 23,8 22,0 31,3 3,5 100 

1985 kpl 7 33 43 38 56 5 182 

syynä kotilaisensaran (Carex kotilainii) ja nurmihär
kin muunnoksen (Cerastiumfontanum subsp. vulga
re var. serpentinicola) poistamiseen luettelosta. Nys
typajun (Salix lanata subsp. glandulifera) esiintymil
lä ei ole katsottu olevan uhkatekijöitä. 

Edellisen tarkastelun 182 lajista 35 lajin uhanalai
suusluokkaa on muutettu ja 137 lajin (75 luokka 
on säilynyt ennallaan tai se on muuttunut vain silmäl
läpidettävien luokan sisällä. 18 lajin uhanalaisuus on 
arvioitu entistä suuremmaksi ja 17 lajin uhanalai
suusluokkaa on laskettu. Syynä luokan korottami
seen on ollut ennen kaikkea lajin kannan jatkuva 
pieneneminen. Myös uhkatekijöiden vaikutuksia on 
saatettu aiemmin aliarvioida. Uhanalaisuusluokkaa 
on laskettu, kun lajin häviämistodennäköisyys on 

Taulukko 48. Uhanalaisten potkilokasvien luku
määrät elinympäristöittäin. 

Kpl % 

Metsät 38 16,7 
Kangasmetsät 3 
- Vanhat kangasmetsät 1 
Lehtometsät 25 
- Vanhat lehtometsät 1 
Harjumetsät 7 

Suot 21 9,3 
Letot 15 
Rämeet 1 
Korvet 5 

Vedet 18 7,9 
Itämeri 2 
Karut järvet ja lammet 2 
Rehevät järvet ja lammet 5 
Purot 1 
Lähteet 8 

Rannat 46 20,3 
Itämeren rannat 21 
- Hietikkorannat 8 

Niitty- ja tulvarannat 11 
Järven- ja joenrannat 25 

Hietikkorannat 3 
- Niitty- ja luhtarannat 6 

Tulvarannat 14 

Kalliot 23 % 3,8 18,1 23,6 20,9 30,8 2,8 100 10,1 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Uhanalaisten putkilokasvien luettelosta on poistettu 
parantuneen tietämyksen perusteella 11 lajia. Näistä 
yksi oli aiemmin arvioitu erittäin uhanalaiseksi, kaksi 
vaarantuneeksi ja muut silmälläpidettäviksi. Suurin 
osa luettelosta poistetuista lajeista on todettu jossakin 
osassa Suomea niin yleisiksi, ettei niitä enää voida 
pitää valtakunnallisesti uhanalaisina. Tällaisia ovat mm. 
peltosauramo (Anthemis arvensis), harjumasmalo 
(Anthyllis vulneraria subsp. fennica) ja meriminttu 
(Mentha aquatica var.litoralis). Ahvenanmaalla alku
peräisenä pidetty ukonkello (Campanula latifolia) on 
poistettu luettelosta, koska se on nyt katsottu viljely
karkulaiseksi. Muuttunut taksonominen käsitys on 

Kalkkikalliot 
Serpentiinikalliot 

Tunturipaljakat 

Kulttuuriympäristöt 
Kosteat niityt 
Hakamaat 
Ahot, kedot 
Viljelymaat 
Puistot, pihat 
Joutomaat 

Yhteensä 

11 
3 

20 

61 
8 

13 
27 
3 
4 
6 

227 

8,8 

26,9 

100 

Lajit on ryhmitelty tärkeimmäksi arvioidun ympäristötyypin pe
rusteella 
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vähentynyt esim. hoitotoimenpiteiden tai perustettu
jen suojelualueiden ansiosta. Laji on siirretty alem
paan luokkaan myös silloin, kun sen on parantuneen 
tietämyksen perusteella todettu olevan aiemmin tun
nettua yleisemmän tai laaja-alaisemman. 

Elinympäristöt 

Uhanalaisten putkilokasvien merkittävimpiä elinym
päristöjä ovat erilaiset kulttuurialueet Niillä kasvaa 
27 %uhanalaisista kasveista (taulukko 48). Erityises
ti kedoilla ja yleensä kuivilla niityillä (44% kulttuu
rilajeista) sekä hakamailla (21 % kulttuurilajeista) on 
paljon uhanalaisia lajeja. Myös rannoilla esiintyy varsin 
paljon uhanalaisiksi arvioituja kasveja (20 % lajistos
ta). Rantojen uhanalaisista lajeista suurin osa (67 %) 
kasvaa niitty- ja tulvarannoilla. Seuraavaksi eniten 
uhanalaisia kasveja on metsissä (17 % lajistosta), 
varsinkin lehtometsissä (66 % metsälajeista). Uhan
alaisiksi luokitelluista putkilokasveista esiintyy 10 % 
kallioilla, 9 % soilla, 9 % tunturipaljakoilla ja 8 % 
vesissä. 

Edelliseen tarkasteluun verrattuna eri elinympäristöis
sä kasvavien uhanalaisten putkilokasvien osuudet ovat 
pysyneet jokseenkin muuttumattomina. Suolajien 

osuus on kasvanut kahdella ja rantalajien osuus yhdel
lä prosenttiyksiköllä vuoteen 1985 verrattuna. Metsis
sä ja kulttuurialueilla esiintyvien lajien osuudet ovat 
vähentyneet saman verran. 

Uhanalaisuuden syyt 

Putkilokasvien merkittävin uhkatekijä on niittyjen, 
hakamaiden ja metsälaidunten umpeenkasvu laidun
nuksen tai niittämisen loputtua (ensisijainen syy 25 
%:lla lajeista, taulukko 49). Metsätalous on tärkein 
uhanalaisuuden syy 15 %:llajarakentaminen 12 %:lla 
lajeista. Rakentaminen uhkaa erityisesti rannoilla ja 
kulttuurialueilla kasvavia putkilokasveja. Ojitus ja 
turpeenotto on ensisijainen uhkatekijä 10 %:lla ja 
vesien rakentaminen 11 %:1la lajeista. Lisääntyneestä 
liikkumisesta (mm. matkailu), sekä porojen laidun
nuksesta aiheutuva kasvillisuuden kuluminen voi vä
hentää erityisesti tuntureiden lajistoa. Poimiminen 
uhkaa eräitä harvinaisia ja kauniskukkaisia kasveja 
(esim. tikankonttia, Cypripedium calceolus, ja hieta
neilikkaa, Dianthus arenarius). Useimpien vanhojen 
rikkakasvien häviäminen pelloilta johtuu viljelyme
netelmien muuttumisesta. 

Taulukko 49. Uhanalaisten putkilokasvien lukumäärät uhkatekijöittäin. 

Kpl % Kpl % 

Keräily ja poiminta 14 6,2 37 16,3 
Kuluminen 17 7,5 26 11,5 
Rakentaminen 26 11,5 76 33,5 
Soranotto ja kaivostoiminta 10 4,4 19 8,4 
Peltomaiden muutokset 4 1,8 5 2,2 
Niitty- ja hakamaiden umpeenkasvu 57 25,0 76 33,5 
Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 35 15,4 50 22,0 
- Puulajisuhteiden muutokset (12) (5,3) (14) (6,2) 
- Ikärakenteen muutokset (2) (0,9) (2) (0,9) 
Ojitus ja turpeenotto 23 10,1 37 16,3 
Vesien rakentaminen 25 11,0 36 15,9 
Kemialliset haittavaikutukset 7 3,1 19 8,4 
Muut syyt 7 3,1 18 7,9 
Syy tuntematon 2 0,9 2 0,9 

Yhteensä 227 100 

Sarakkeessa vasemmalla on niiden lajien määrä ja osuus prosentteina, joilla ko. tekijä on tärkein vähenemisen/uhanalaisuuden syy; 
oikealla on niiden lajien määrä, joiden uhanalaisuuteen ko. tekijä on yhtenä syynä. 

Alueellinen tarkastelu 

Putkilokasvijaosto on arvioinut jokaisesta valtakun
nallisesti uhanalaiseksi luokittelemastaan lajista myös 
sen uhanalaisuuden maan eri osissa. Jaosto on kasvi
harrastajien avustuksella arvioinut uudelleen myös 
alueellisesti uhanalaisten putkilokasvien uhanalaisuu
den eri osa-alueilla. Suojelutoimikunnan mietinnössä 
julkaistussa alueellisesti uhanalaisten lajien luettelos
sa on kaikkiaan 327 lajia. Tarkastelussa luettelosta 
poistettiin 55 lajia. Niistä 26 on nyt arvioitu valtakun
nallisesti uhanalaiseksi. Luetteloon on lisätty 54 uutta 
putkilokasvitaksonia mukaanlukien neljä aiemmin 
valtakunnallisessa luettelossa ollutta lajia. Nyt alueel-
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lisesti uhanalaisiksi arvioitujen putkilokasvien määrä 
on 326. 

Alueellisessa luettelossa ovat mukana vain ne lajit, 
jotka on luokiteltu vähintään yhdellä osa-alueella 
luokkaan hävinneet, erittäin uhanalaiset tai vaarantu
neet. Edellisestä tarkastelusta poiketen nyt myös jo
kaisen luetteloon otetun lajin alueellinen silmälläpi
don tarve on arvioitu. Tietoja eri osa-alueiden silmäl
läpidettävistä lajeista julkaistaan paikallisia uhanalai
sia kasveja koskevissa selvityksissä. 

Eniten uhanalaisia putkilokasveja (valtakunnallisesti 
ja alueellisesti H-, E- ja V -lajeja) on Uudenmaan, 



Taulukko 50. Hävinneiden, ~erittäin uhanalaisten ja vaarantuneiden putkilokasvien lukumäärät lääneit-
täin. 

Lääni A TP u Ky H M Va KS Ku PK 0 L 

H 23 17 25 11 12 10 16 16 9 13 9 13 
E 31 36 51 46 28 26 24 20 38 25 26 19 
V 34 61 46 43 45 23 30 35 65 30 54 40 

Yhteensä 88 114 122 100 85 59 70 71 112 68 89 72 

Mukana ovat valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lajit. 

Taulukko 51. Vain yhteen lääniin rajoittuvien valtakunnallisesti uhanalaisten putkilokasvien lukumää-
rät lääneittäin ja luokittain. 

Lääni A TP u Ky H KS Ku PK 0 L Yhteensä 

H 2 1 
E 6 1 3 1 
V 10 2 1 2 
s 11 2 3 3 

Yhteensä 29 6 4 6 3 

Taulukosta puuttuvat läänit, joiden alueella ei ole tällaisia lajeja. 

Turun ja Porin, Kuopion sekä Kymen lääneissä (tau
lukko 50). Yksinomaan yhteen lääniin rajoittuvia val
takunnallisesti uhanalaisia kasveja on eniten Lapin 
läänissä (31 ), Ahvenanmaalla (29) ja Oulun läänissä 
(15). Muualla yhteen lääniin rajoittuvia lajeja on 
huomattavasti vähemmän (taulukko 51). 

Vertailu muihin maihin 

Uhanalaisuusarvioinnissa on käytetty vertailuaineis
tona lähinnä Ruotsin uhanalaisten putkilokasvien 
luetteloa sekä valmisteilla olevaa luetteloa Itämeren 
maiden uhanalaisista putkilokasveista. 

Suomen ja Ruotsin uhanalaisten putkilokasvien luet
telot poikkeavat toisistaan huomattavasti. Tämä joh
tuu ennen kaikkea uhanalaisuustarkastelussa vallitse
vista periaatteellisista eroista (luku 4.1) maiden välil
lä. 

Ruotsin 419 uhanalaisesta lajista vain 110 (laarital
vehtijat mukaanlukien) esiintyy vakinaisena Suomes
sa. Niistä 76 (69 %) on uhartalaisia myös meillä. 
Lisäksi Ruotsin uhanalaisista lajeista 26 on meillä 
alueellisesti uhanalaisten lajien luettelossa. Yhteisistä 
lajeista 13 (17 on arvioitu Ruotsissa uhanalaisem
maksi kuin Suomessa kun taas 25 lajia (33 %) on 
Suomessa uhanalaisempia kuin Ruotsissa. Yhtä uhan
alaisia lajeja on 38 (50 %). Suomen uhanalaisista 
lajeista 28 ei kasva lainkaan Ruotsissa. 

Ruotsin 36 hävinneestä lajista (taulukko 52) vain neljä 
mainitaan Suomen luettelossa. Ne ovat pellavatankio 
(Camelina alyssum), penavanvieras (Cuscuta epili
num), pellavaraiheinä (Lolium remotum) ja pellava-

2 7 
1 3 3 18 
2 5 2 24 
1 5 26 51 

1 1 4 15 31 100 

hatikka (Spergula arvensis subsp. maxima). Muut eivät 
kasva Suomessa tai niillä ei ole ollut meillä pysyvää 
kantaa. Erittäin uhanalaisista lajeista (75) 11 on Suo
men valtakunnallisessa ja yksi alueeilisessa luettelos
sa. Vaarantuneista lajeista (88) vastaavat luvut ovat 17 
ja 6. Ruotsin 220 silmälläpidettävästä lajista 44 on 
Suomen valtakunnallisessa ja 19 alueellisessa luette
lossa. 

Kulttuuriympäristöt ovat huomattavasti tärkeämpiä 
uhanalaisten putkilokasvien elinympäristöjä Ruotsis
sa kuin Suomessa. Ruotsissa kaikkiaan 68 % uhan
alaisista putkilokasveista kasvaa erilaisilla kulttuuri
alueilla. Meillä vastaava osuus on 38 % (sisältää myös 
ne kasvit, joita tavataan kulttuurialueilla, vaikka nii
den ensisijainen elinympäristö on jokin muu). 

Taulukko 52. Uhanalaisten putkilokasvien (laari
talvehtijat sisältyvät lukuihin) jakautuminen uhan
alaisuusluokkiin Suomessa ja Ruotsissa. 

Luokka Suomi Ruotsi 

H 16 36 
E 37 75 
V 54 88 
St 50 80 
Sh 71 140 
Sp 8 

Yhteensä 236 419 
Kokonaislajimäärä 1 305 2 000 
Uhanalaisia % 
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Suojelussa tapahtuneet muutokset 

Kun suojelutoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Saa
nasta (Enontekiö) muodostettiin 1988 suojelualue, 
yhdentoista uhanalaisen putkilokasvin esiintymiä tuli 
suojelun piiriin. Myös Kitkanniemen liittäminen 
Oulangan kansallispuistoon on edistänyt merkittäväs
ti eräiden uhanalaisten putkilokasvien suojelua. Kan
sallispuistoon liitetyllä alueella kasvavat mm. erittäin 
uhanalainen pohjanailakki (Silene furcata), vaarantu
nut sinikuusama (Lonicera caerulea) sekä silmälläpi
dettävät idänkynsimö (Draba cinerea), tummaneidon
vaippa (Epipactis atrorubens), idänimarre (Gymno
cmpiumjessoense), kalkki-imarre (Gymnocarpium ro
bertianum) ja kangasraunikki (Gypsophilafastigiata). 
Yhteensä 34 valtakunnallisesti uhanalaisen putkilo
kasvin lisäksi Oulangan kansallispuistossa kasvaa 
lukuisia alueellisesti uhanalaisia kasveja. 

Muutamat uhanalaisten putkilokasvien kasvupaikat 
ovat tulleet suojelluiksi, kun valtakunnalliseen lehto
jensuojeluohjelmaan kuuluvia lehtoja on rauhoitettu 
luonnonsuojelulain nojalla tai kun niitä on hankittu 
valtiolle suojelutarkoituksiin. Näin on suojeltu esim. 
ja lehtonoidanlukon (Botrychium virginianum) esiin
tymä Suomusjärvellä, tapanlehden (Asarum europa
eum) yksi esiintymä Iitissä ja lehtokattaran (Bromus 
benekenii) ainoa Manner-Suomen esiintymä Liperis
sä. Lisäksi viime vuosina on luonnonsuojelulain no
jalla rauhoitettu eräitä muita uhanalaisten kasvien 
esiintymispaikkoja, kuten serpentiiniraunioisen (Asp
lenium adulterinum) esiintymä Suomusjärvellä. 

Uhanalaisten putkilokasvien suojelua, hoitoa ja seu
rantaa koordinoimaan perustettiin vuoden 1990 alussa 
Maailman Luonnon Säätiön Suomen Rahaston ja 
ympäristöministeriön yhdessä rahoittama putkilokas
vityöryhmä. Se on koonnut suojelusuunnitelmien 
laadinnassa tarvittavaa tietoa ja valmistanut useiden 
lajien suunnitelmat. 

Lajikohtainen suojelusuunnitelma on tehty kaikkiaan 
18:lle uhanalaiselle putkilokasville. Lisäksi suunnitel
ma on tekeillä noin kahdellekymmenelle lajille (luku 
2.4). Vaikka yhtään suojelusuunnitelmaa ei vielä ole 
vahvistettu, useiden uhanalaisten kasvien elinympä
ristöjä on alettu hoitaa. Esimerkiksi idänkurhon 
(Carlina vulgaris subsp. longifolia) kasvupaikoilta on 
poistettu puita, pensaita ja sananjalkakasvustoa; lauk
kaneilikan (Armeria mm·itima), rönsysorsimon (Puc
cinellia phryganodes), sorsanputken (Sium latifolium) 
ja idänverijuuren (Agrimonia pilosa) kasvupaikkoja 
on niitetty. 

Suojelun lähiajan tavoitteet 

Tavoitteena on pikaisesti viimeistellä ja vahvistaa 
suojelusuunnitelmat erityisesti suojeltaville lajeille. 
Myös suojelusuunnitelmien toteutus tulee käynnistää 
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viipymättä. Tavoitteena on muodostaa pysyvä järjes
telmä suunnitelmien mukaisen hoidon ja seurannan 
toteuttamiseksi uhanalaisimpien kasvien esiintymis
paikoilla. Hoitotoimien toteuttamisvastuu pyritään 
siirtämään lääninhallituksille, vesi- ja ympäristöpii
reille, kunnille, maanomistajille tai muille sopiville 
tahoille esiintymispaikasta ja tapauksesta riippuen. 

Uhanalaisten kasvien nimistö on Retkeilykasvian 
( 1986) mukainen. Nimistätoimikunta on hyväksynyt 
uusien risteymien ja muunnosten suomenkieliset nimet. 

Valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten putki
lokasvien taulukoissa käytetyt symbolit: 

H hävinnyt, E = erittäin uhanalainen, V vaa
rantunut, St = silmälläpidettävä taantunut, Sh 
= silmälläpidettävä harvinainen, Sp = silmäl
läpidettävä puutteellisesti tunnettu 

M muuttunut arviointi 
+ esiintyy alueella, mutta ei ole uhanalainen 

ei ole tavattu alueella 
o satunnainen, uustulokas, viljelykarkulainen tms. 
? varmistamaton tieto esiintymisestä alueella 

Aluelyhennykset: 

A Ahvenanmaa 
VS Varsinais-Suomi 
St Satakunta 
U Uudenmaan lääni 

M 
Va 
KS 
Ku 
PK 
KP = 
Kn = 
OP = 
Ks = 

Kymen lääni 
Hämeen lääni 
Mikkelin lääni 
Vaasan lääni 
Keski-Suomen lääni 
Kuopion lääni 
Pohjois-Karjalan lääni 
Oulun läänin Keski-Pohjanmaa 
Kainuu 
Oulun Pohjanmaa 
Oulun läänin Koillismaa (alueeseen kuuluu 
myös Oulangan kansallispuiston Lapin läänin 
(Sallan) puoleinen osa) 

LE = Lapin läänin eteläosa 
LK = Lapin läänin keskiosa 
LP = Lapin läänin pohjoisosa 

Osa-alueet ovat seuraavia poikkeuksia lukuunottamat
ta samat kuin suojelutoimikunnan mietinnössä: 

1) Someron kunta kuuluu Varsinais-Suomeen (liitetty 
Hämeen läänistä Turun ja Porin lääniin) 

2) VS:n ja St:n raja muodostuu siten, että kunnat 
Loimaa, Alastaro, Vampula, Yläne, Mynämäki, Laiti
la, ja Pyhäranta kuuluvat Varsinais-Suomeen ja niiden 
pohjoispuolella olevat kunnat Satakuntaan. 



Uhanalaiset putkilokasvit 

Uhanalaisuus Elinympäristöt 

Sanikkaiset Pteridophyta 

~lgc:Jinum'spii:iätt .(~:) Roth 
I.<;a,tn.p~$@i~n~p., . k:a..rnhriik:~J:l 
Polystichum aculeatum (L.) Roth 
piikkihärkylä, uddbräken 

Asplenium adulterinum Milde V 

s~rpe~tiinirau~i9W~P: ....• br~m!;>~%~11 
}3qtryc#iztm vi~:·gi'fti~1Jlfl12 (H) ~~~ 
lehto11oidanlukk:o, stor låsbräken 
Botrychium lanceolatum (S.G. Gme1in) Ångström * St 
sui}ce~oiq~ltl~()?i ~9PJ?l~~Pf~ei1 
JjJotrychfiA.Yfl··nz({tricarpfolium A;: Braun d<fKoo~. ··· St 
~~U1ntPI1c:>.i<iftll!~l<P, rt1n~l?P!äJ<:~J,1 
Asplenium ruta-muraria L. * Sh 
seinäraunioinen, murruta 
L)iphasz'dsiriun1'compldnåt1frit Ct..YJ. · Holub 
subsp~ qhamaecyparissus (Ä. Brav11) Kukk. 
e1SBL zeilleti (St) 
harjuk:eltalit!ko, ·•. cypresslumrn:er 
Dryopteris fragrans (L.) Schott Sh 
tuoksu~~vejuuri1 do~t?r~en 
~quisetum x trachyoäon A; Braun * 
(E(p~is.etum hyemale x varieg[ltUm) 
:kuwsamonkott:e 
Gymnocmpium jessoense (Koidz.) Koidz. Sh 
idäpiJl1WJe •.. östbräk~p 
0Ytn~boarpiun; roberHånum \ ....... ..., ...... J,u., Newttian 
kalkki-imarre; kalkbräken 
Pilularia globulifera L. Sh 
ormio, klotgräs 

Siemenkasvit Magnoliophyta 

ca1rnetzna 17"'<:'""/»1 (Miller) Thell. * 
(incl. C. macraearpa Wierzb. ex Reichenb., liinatankio) 
peH~.yat~p1 Jin,clåc1nt 
Carex maritima Gunnerus 
~äy#ls~a~ J?Qg$tarr 
Carex montana L. H 
vuorisara, lundstarr 
CheniJP.~~tym• urptciiifl'L. 
}(yJ~~fl:Y~~tl?Ym~U(!. 
Cuscuta epilinum Weihe * 
pdlav::utyier~~~ Jinsnärja 
.Geranium colttmbinum L. 
kivikkokurjenpo1vi,,.duvnäva 
Herminium monorchis R.Br H 

H* 

6 412893X 

Ks 

In,Rjn,Rin 

Kk 

Vk 

Iv 
Iv 

In,Ml 

Ik,Sl 

Uhanalaisuuden 
syyt 

Ks,Ke 

N,R 

Ks 

Kh 

? 

N,Ke,R,O 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

Rubus humulifolius C.A. Meyer H Ml R 
.sip~riqnlillu}(ka, sibirisktjung(D;Ib~ 
Spgrgll:la tiU'VJmsJs L. sub~p •.. f1UlXiJ11d ~eihe};O. Schwåt"z * H* 
;pellavahatikka;.;.jättespärgel 
Stellaria humifusa Rottb. H Rin N 
jäämerentähtimö, ishavsstjärnblomma 

~grilnhnla"Pll9~4 ~e~~b. 
i<.Hi.nx~rijpJiti; zysl<: småooit~ .·.............. .... . ......... . 
Arctophila fulva (Trin.) N.J. Andersson (Sh) N,R,Kh 
pohjansor~i~o;.~änggräs 
Bromusbe~~~enii(l_,ar;ge)Trmt~n M,O 
1e11tokatt~~;.;"~~ii:y},f?§m. 
Bromus secci!lnus L. * Pm. 
ruiskattara, råglosta 
<p;afdåi1J,ln~flexitoså;Witf1< o,M 
ffiyt~~li~~i ~t<:og~J;>r~xnff 
Carduus nutans L. * · ·· 1j R 
nlloklcukw;hi!l~~YEt•. niG~tistel 
.C(lrex h(!rtmanil.A. Cajander 
patllkkasara,hartmansstatt 
Carex ornithopoda Willd. 
räpyläsC!f~· f~gelsta1T . ·. . .. .. . . .... 
f!J~phalct1ltherg rubra. (L.) L.G·~~ RiGbard E 
puJt~y~J~urrtld~y§§lt:t . t ......... . 

Consolida regalis S. F. Gray subsp. regalis * E* 
r~~uko~~P:us, .. ridqarspuge 
tp~~pi,spr/f~'!t()r~a \L~) F; .w; .. · Wål.ther 
.vanakeltto;.klåsefibbla 
Erica tetralix L. E Sr O,R 
}(ellok~erya, klockljullg 
l$ri~eron ·[Jot~Cili{(\l.ierh.) SiroinöttS (:}l:) Ke,Mil 
§:Op.ttlit'llcaUiQit1~n, t()§e,nbin~a 
Festuca gigantea (L.) Vili. R,M,O 
lehtonata, .l~ngsvingel 
fufllati(,lyaillantii f.oiseJ.(Sh) 
pii<k9~tn.:~i~ .. ·Pit})Sjot4fg!{, 
Galium saxatile L. 
nummimatara, stenmåra 
f:ly[lertff;um · mo~t'l,num ~. 
Yl1ofikuisrna, bergj()hannesört 
Leersia oryzoides (L.) Swartz (Sh) 
huk}(afiisi,.vildfis 
Liparif.lqeselii {!-~-)I.,.C,M.R.ic;harq (V) E Sl 
}(tiltpy~1,c]qt, gl,lJy~~ . 
Melica ciliata L. E K 
tähkähelmikkä, grusslok 
fl.,{entha aquqtiqa>LhY~· ·aqu(lt{ca (V) E 
Yf?Siil1~ntt:l!~ x~1:t~nmYiltl1 . · ..... ··· ····•····· .• 
Najas flexilis (Willd.) Rost. & Schmidt E 
notkeanäkinruoho, sjönajas 
QdontiieS ve,-nå: (B~llardi) Duii1o~ ···~~. sti. (Sp) 
p<flt(l§~(), .M:YIT:9~\9PP~. 
Ononis arvensis L. 
kenttäorakko, stallört 
Op~,.Y~ i1JSeqtifer~··~· 
19ID~~~rllQL f1l1gl?lqm~t~r . 
Pimpinella major (L.) Hudson 
isopukinjuuri, stor bockrot 
fplygal~tortlfl;~q.SclJ!<~····· {V} ...•••...• 
t1lpsulilffippr)l()AQ, ... ~<>J?Pif111gf"fll1w 
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Salix pyrolifolia Ledeb. 
talvikkipaju, pyrolavide 
Sct~rånth~~l3r'~~nis t. (\{) 
V(lc1}eaj~eiU}lqh(),·•··•·Y.itknayel 
Sedum villosum L. 
karva~~saruoh(), ~libbig fetknopp 
sqene]]iJ'(;(lta ~~· 
p()lliai1Cli,~i~]?ol~[}li,b::a 
Sium latifolium L. 
so~sCUJ:pll~~~'····~~~~ellmärke 
Veratr~'f1:.··•·q,lbuf1'Z L. 
Vllllf()p~l(ifjl.l~ti~ 11ysrgt . . . 
Veronica anagallis-aquatica L. 
konrlCliJt~dJ;~e,.yatt~nveronika 
~icia vi/lo.sa R~tl1 * 
ruisvjrna, 1uddyi<;ker 
Viola collina Besser (Sh) 
mäkiorvokki, bergviol 

Air(l Jir,q~(:9x· t_. 
}c~äptJ?lal14~h Yill1~teJ . . . 
Anagallis minima (L.) E.H.L. 
pi~~upunka, knutö~ 
Anarosace •. septentrionalis pi {l3) 
ketonukkir.grusviva 
Anthyllis vulneraria L. 
subsp. polyphylla (Kitt.) Arcang. * 
idänmasmalo 
A171l~tia· 1'fl~i".tti1f19.(,MiJ.ler)Willd. 
sv~~J?) elqrzgatft {E;offlll.) Bonnier 
Ptl.olanl~q~an.eilil:G<:<r.··(o(ala.uldi:l:ll1eilikka) •.. ba.ckttiJt 
Armeria maritima (Miller) Willd. 
subsp. intermedia (Marsson) Nordh. 
tanskanlaukkaneilikka 
Arr§eria mariiimd.(Mi11er)Wi~q; 
su?sP~ sibif:ica (Turcz. eX, 1:l()iS$iY·~yplatl ~ 
tunturilaukkaneilikka, .... fjälltrift 
Arnica angustifolia V ahl (Sh) 
a!Jl~}(ki~ .•.. fj~ll~AcC! ...•.. 
~rtemis~a·camJ??§tris L 
~\1b~P· .. k()ttnicp·1·N· L,~ndstrqnt~X. ~ndli 
perämerenmaruna, ;oottenhavsmalört 
Asperula tinctoria L. 
värim<lfatH,.fci[WC!qra 
fiarrJatni!Je 'irnpatil!'J~ ~· * 
l~htqJit~k:lql~•·ll1T1<i1:>~ma 
Cardamine parviflora L. 
rantalitukka, strandbräsma 
C:drfxlepfaoc~fpafåuscl1/;;y&<···te}J1dHcår]Ji:z 
nolckal)a,ta, .•• päbpl)t,aJ:r 
Carex otrubae Podpera 
revo11sa,r~, 1Jlal1~§tarr 
G(lreJ€ r~mot9" p. <J:t) 
hajasata, skäitnstarr 
Carex vulpina L. 
ket~nsara~ }"äV~J<UT 
qq~li.na yulgq}~isL.· subsp.·tongifoliäNyma.n 
idärikurho,Jårigbladig spåtistel 
C erastium fontanum Baumg. 
subsp. vulgare (Hartman) Greuter & Burdet 
var. kajanense (Kotilainen & Salmi) Jalas 
kainuunnurmihärkki 
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(;lq<filff!! ... rJ'lil{#scus (L.)"]?ohl 
taama, ag 
Crepis tectorum L. 
subsp. nigrescens (Pohle) P.D. Sell (Sh) V 
p~t~~~t!?~ bnmtfip1Jl<l. 
yYlWglossum offic.irwle L. 
k:oiranldeli, h.llndtung::t 
Elatine alsinastrum L. 
isoyesp-~o., Jq"anssl~pa., 2 
~lypt~s farctu~ (Viy.) Runemarkex M~lderi$ (Sh) 
merivehnä,.sttandkvickrot 
Epilobium laestadii Kytöv. (Sh) V 
turjanh()rsiT1(l· la.ppdunölt < •. ·.· , 

l};p{lpl:Jium op~clfrum Schreber (E) 
'turnmM.o,~§n,lfll?mt;,l"~ ci\l~Cirt 
Fritillaria meleagris L. . . V 
kirj?PikCifililj~; .lcl.lllg~äiJgsJilja .•..... 
(fen,tigp.ella carttpestrls (L.) Böl"ll~t * V: 
.K~fo~ntlc~m, ... fa.ItgYl1Pl:ll.l~ 
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mackenzie V 
kuusamonsarake, fleraxig sävstarr 
J;oniBefa i:il~Fuleå••I--r(Lt'icålrullFä··.subs}:E]J(fllåsitJ v 
Si@('l1l.ls~a ...• Q~§iNkuu$atp3.), blAti:y 
Melica urliflora Retz. . . V 
rö~byhtlmikkä, Iund~lok 
M:~lilot~s ... ~l!issirnaTh~?,l1·;* 
isomesikkä, stor 'sötväppling .. 
Microstylis monophyllos (L.) Lindley (St) V 
.sääs~ellva]k,1<u1 ... lmottbl()m~~~r 
l)laJ:as ,t[Jn~issima JA~ Bp.wn) Magnus 
hentonäkirtn:10ho,rspädnajas 
Petasites spurius (Retz.) Reichenb. * V 
}"aJ1taJ'Utt:()juul'i, spjt1tsl(l"~p 
Poa supina Sc11radyf (E) V 
dY.:t11'~9114f:mj)g<?,.·.tri1mPgr~ 
Polygonum bistorta L. V 
konnantatar, stor ormrot 
PoFjgqntirh ~iyspi!rmu~ C~A: .. :MeY~t'&f 
Bunge exLedeb. subsp. oxyspermunz (E) 
meritatat, näbbttampört 
Potentilla neumanniana Reichenb. 
(P. tabernaemontani) V 
p~~hanl1ikki, s~~f~ger?I! . . ... . ·.······· .. 
J}otetzli~lt!: •slfk(lr~naria ;(3o~pas ex• e:iillfu········e· te····i.~. tSt) 
~~~~·mr11~i~ t1tgg§m~fwgt!r;9!f: ·· · .•..•. , 
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner & Merr. · ·v 
rönsysorsimo, arktiskt saltgräs 
f?{inUnciilus·~t,el~råtUs ls .• 
subsp. reptabunqlfs <Rt!pr:) lln,l~~[:t (~11.) 
sammakonleinikki~ ;nordlig. tiggari:anu11Kel 
Saisola kali L. subsp. kali V 
meriotakilokki, sodaört 
$clriJ~.~TfdaLcå~s• ~chk······~ (E)? 
jJI.!lr~2E~t~!~I'.P~&s~x 
Stellaria crassifolia Ehih. 
var. brevifolia (Rafin.) Fries * V 
111,~ril~t~9~~tim9. iSuaeda ··mdrittmli(L.) Dufilblt"; 
:pikkukilokki, .. saltört 
Thalictrum aquilegiifolium L. V 
lehtoängelmä, aklejruta 
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Thallc(r!lm liictduniL. 
kaitaängehnä, glansruta .. 
Torilis japonica (Hoult.) DC. 
p~pC\](atk?,. ,rö.g9oK~ 
TrisetuffJ .. ·~~balpestri Caartmrui);:Neumarr 
llmiMaqr~ .x~nl1a,yr~ 
Vicia cassubica L. 
pomf.lle~nvi~l:l· backvic~.~r 
Y:io/4 re~9,henbachiana. Jordän 
py(i~ior:y.o~1 Ju114Yi<>l 
Viola ul{ginosa Besser (E) 
luhtaorvokki, sumpviol 

ft,g{ittfonia ptoc1t9 Wållr: 
t'(}p~s~x~rijt:at:arii Jt1kt~~~!MJg~ 
Alchemilla hirsuticaulis H. Lindb. * 
syk~röp()i~~~~.~ti7 • s~yyp~g dag;g;~åga 
Alisma wah1enberg}i {HolmtJe.rg}Juz. 
uPQ$samiq, ~.m.~~ya:J.ting 
Arctium nemorosum Lej. 
lehtotakiainen, lundkardborre 
f.:alJii?~') bUlbösa{L:)·uäkes 
ne~d()ll~e~;I~, .n(}rn~ 
Campanuld' cervicm~ia L. 
hirv.~I1kellql· ~l$gg~k1gc!ca 
Carex hele'onlistesK.fil. * 
;f~f:tosara~myr:starr 
Carex hostiana DC. (V) 
hostinsara, ängsstarr 
patex···zep:idl!c'fi:rpå. ta~scrr· 
V af: jemtlanqica (PalmgreiJ.} .Pykaiä X c.• j{!mtlandicq) 
kuusarnonnokkasar~jämtstarr 
Carex microglochin Wahlenb. 
sukassara, borststarr 
parex viritifllå Micb.X 
~ar.betgrothii(PalmgrenrB. Schmid (C;bergrothii) 
pikkutlokkasara. ävjestani: 
Chenopodium bonus-henricus L. 
hyy~?~ik~P.sl:ly~a, lungr()t 
(JYPripedium calceolus L: 
til<c~l\:QPtti, gtJ.plq~~l,<:Q ...... . 
Dactylorhiza incarnata (L.) So6 
subsp. cruenta (O.F. Miiller) P.D. Sell * 
verikäm1Tiekk~~ blodnycklar 
Dac~~91fhizattJ(lu~sf~~n~ri,.(Satt~~~~·S6Q 1* 
~~~.~l:ll<:~m~~~~'··~~ffiPJ?YC.l{J!t.. .. .. : 
Dianthus arenarius L. 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt 

Geranium L. * 
lilllik~urj~I1p,olvi, ... fV1gläy~. 
Qyp~ophilqf(lstigiara;~. 
],qmgJt~t((ILii~i •. ~LIPi:i.i1 
Gypsophila muralis L. (E) 
~et?rau~ikki,. ~tisn~jlika 
H~rnia.tta glq.l].ta L:~ St 
ketotyräruoho,. knyUing 
Hippuris tetraphylla L. fil. * St 
nelilehtivesikuusi, bred hästsvans 
Lepidiurp.• campestrt> (J..;.) R.~r .. • .!1< ... 

kel1ttäk:fassi; fältkrl:lSsing 
Lepidium latifolium L. 
iso1a~ssi,1Jitt~rlcrassing 
Lithospi~111~TJ'l {lfff~s~·~: * St 
~lt()I}l~()Jt11.ll"i, §.tl1iJ:ll(l'qt 
Malus sylvestris Miller St 
metsäol11tmap1lu,yilc1apel 
}rfalvap~i~la.Sir1; ~ 
kylänialva;' vit·kåttost 
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl * St 
laaksoarho, ryssnarv 
!fya~otfs·tremof~så ... ·B~s.sef* 
p<>hjanll)h~a1e~11illdd; k~tf"c>rg~tifligej 
Phleum phleoides (L.) Karsten 
helpitähkiö, flentim?tej 
Rqteniilla anglic(.l Laichar-qing St 
l@n~ooariilikl<:i, J;~yig .• ·l:>IQtlt'ot 
Primula jarinosa L. St · 
jauhqesikk()• 111ajviva 
IJri1rJl,tlli nutans G~~rgi* St 
~ijM~li~Q,. .. s!J.:8J1:4.Y~Y~·· ... 
Pulsatilla patens (L.) Miller (Sh) St 
kylmill1kl1kka, llig~ipp~l 
Ranu.ncul~-ts. trichophytluS C-~ai'$.sl.lbsp;· itic]J()phyllus St 
p\trosätkin,· grodranl)nkel 
Salix triandra L. St 
jokipaju, mandelpil 
S~ifra~a hirculus L( * St 
Ie~()I'~<?~iJlJ.YI~~p~ 
Schoiinus ferrugineus L. * · St 
ruosteheipä, ~ag 
Sil~ne .tat~tica. <I:SPers; (Sh) St 
tataadkohokki~. zyssglim 
Taxus baccata L. St 
marjq}(l111Si,ig~gr~ 
(.ll11lUSrglt'z!JrcrHudsoJ1 St 
vuorljalava.c.•alm 
Viola persicifolia Schreber St 
rantaorvokki, strandviol 

f!c(J1itum ~ept4:niri~rulle Koelie 
lehtoukonha~ nordisk stonnhatt 
Agrostis clavata Trin. Sh 
hoikkarölli, köseven 
f!lliul'fl•.sfh(Jef!Oprasum•t;i #~~:'Si!Jitii;iiiit,;(L;).··a&ttila!l Sh 
t1liJ(l1lf.l1Pb.Ql~pkk~ 
Allium ursinum L. (St) Sh 
karhunlaukka, ramslök 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt 

•Amlizojfhila·å~Jiiilriå (t.}Lirik Sh 
~n;mta1cf!.ura, . s;:.:lll!!rör 
Anemone trifolia L. Sh 
.~lppivuo~o, tJ:illingsipp~. ......... . ,., . 
!Antenncrrib'lanctta (Hooker) Greene * Sh 
:l~qJq_ss~liPill.~, J~ppk:~ttf'qt .. . 
Antennaria nordhageniana Rune & Rönning Sh 
ruijankissankäpälä, gaissakattfot 
t4ntimnana pdrspdii Elis. Ekmåh SH 
~~~lj\l}(iss~~ä,n~Jä, ... grön]f~t!fot 
Anthyllis vulneraria L. 
subsp. lapponica (Hylander) Jalas Sh 
,pohj~~sm~8~.)(1J?.~k getyäppljl1~ 
fÅ:rctagrostis laHJo}ia (R.Br:) Gdseh. Sh 
:Ja,p~I1hilpi, ;ry:ssgräs 
Arenaria ciliata L. Sh 
~lltu9~,~o? p()lru;n,ary. . . · .. 
/Arenafia norvegica Gunnerus Sh 
:11Qljauarbo, s:krl}dnazy 
Asarum europaeum L. (V) Sh 
tapo.111e,~ti, . ~asselöft: 
Qa111Pil1!-uld urdflot;q. k Sh 
kii11Ul~~go, Jjä,l1J4~Jsa . 
Carex atherodes Sprengel * Sh 
vienansara, finnstarr 
,Car;e'i JJ:9nzcutl:ita t. (St) sh 
;l~hd~~ru;a •. vipps,tan: 
Carex riparia Curtis * Sh 
vankkasa.ra, j~ttestarr .. ... ;.·. , 

'i9arlinå vulgaris L. subsp. vulgatis (V) Sh 
'länl)en1curh9,. sp~tist~l 
Catabrosa aquatica (L.) Beauv. * Sh 
yesihjlpi~källW'~~ ;; ... ·· ................... · .. · ....... · 
:Cephal9nthera 'l(?n~Jfolia (b:) Fritsch Sh 
iniekkavalkku, . svätasyssla 
Chamorchis alpina (L.) L.C.M. Richard Sh 
tunturiorho, dvärgyxne 

: Qinnil latifolf(Ji(Trev~)' Griseb. * Sh 

~~e~~~~ä~lft~~d~L.) Miller Sh 
sipt::f:i~nkärhö, sibirisk sippranka 

'Draqq a[pina L. Sh 
lc1lltakypsii.n9, gt1HQrl:lPa 
Draba cinerea Adams Sh 
ig~~ynsimö1 /in11draba 
'~mka Zcigt~p Ag~s Sh 
lapinkynsimö, lappdraba / 
Elymus alaskanus (Scribner & Merrill) A.L öve Sh 
tu~hlfiv~hnä, .. fjällelm 

l.Epilo,ktulff(lamyi F. W. Schultz (V} Sh 
.·lJ.~aahorsma, gråq4nöp: 
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Sh 
tu~aneidonvaippa,, purp}lr,~~prot . . . . ···• .. ·· ... 
E;riger;()!l qEtfr L. slibsp. decbloratus (H. Lindb.}Hiit. Sh 
kalyaskal}!()in,en,. blekbin!c~:~. 
Euphrasia salisburgensis Funck * Sh · 
ot~~ilrrl~?h(), lappög9ntröst 
· (;~nthilielta tenella (Rg~])~) Bömei Sh 
}1en!oka!kero, lfippgengap.a, 
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Juncus x montellii Vierh. * 
(Juncus arcticus x filiformis) 
väylä~!h~il~ 
JS~f1r~sfa m,yo~urpi<;!eS .(VUI.)Fiori 
l1:lJJ!ttlli.§~~~'···~Il~~!g ... ~~Y§ti.!I:f 
Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke 
~fll.}tp&ir!cu,pjyy~~.·. &ti<;kelfr() 
[,ychn~s glpi!J;g. L. 
var. sl!rpenti~icola (Rurte} S· .. Etic&sön * 
serpentiinipikkuterv:akko · 
Melampyrum arvense L. (St) 
peltqll1aitikka'•····I?11~\'ete 
?Jfyricpri<;f germanica {L.)·])esV. 
pe:nsaskaneiYa, 14ådris 
Oenanthe aquatica (L.) Poiret * 
pah~putJ9, Y:;ttt~I1StäkrC1 
(f)rchis mascula I .. ~ * 
miehenkänunekkä,;Sankt .. Eets.nycklar.· 
Oxytropis lapponica (Wahlenb.) Gay 
t\lntu~~vlar.Ucär~~,.Iappvec!yl 
Potamp~eton friesiiRupr; * 
otalehtivita, .. ·.uddnate 
Potamogeton polygonifolius Pourret 
tatarvita, bäcknate 
.l(~!ilni~~eton f,L!iilus Wolfgåilg 
jq9:I1h;itt!; styyp.at~ 
Potentilla chamissoniS Hulten 

.

ru····· ij. anpah·.· .. · .. t··ah• a.n.hik .....• k··.··I···.··•·.·.kl ......•..•.... ~.·p. pfingerört 
Hotentillq rzivea Lf · ... · ·.· .··•·• ... 
pahtafl.anhikki,.Jappfinger,ö:ct .. 
Pseudorchis albida (L.) A. & D. Löve 
vct~~okä111me~ä; fj~llvity~~ 
J?pnll~t;,ulus· s~lPhrfJ;~tts;Solander 
!~!~ffi~i;• .. PPJ~~Y~tfi 
Rhododendron lapponicum (L.) Wahlenb. 
lapi~~lpJ?ifllUSU,,laj)S~ alpf9S 
R.osa shera~qii{f)avie:~ . (Sp) 
okanJttsu •. luddm~ 
Rubus pruinosus Arrhenius 
lehtova,tl1k1ca; ; ~allonbjörnbär 
Rumex·maritimus L. 
lc~lt.~hi~r~.Jclq;t, $1nm.df>Yra 
Sagina ma~·itima G. Don (St) 
merihaarikko, strandnarv 
§ålJ}olu~ ~#]j?råndi 'L. (V) 
§112!f!Pt.tl:i!<~ ~~g~ 
Saxifraga adscendens L. * 
!\C11liorikk(), .... 1dippl?rä~k'! •..........•....• ····.·.·.··.··•·· , 
SileiJ~ ~ralemis. (Rupr:)Bocquet * 
pahta~ailakki; ... fJ~llb.länl: 
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. 

ruOt~ir,Ipi~!aja0 O?Cel•>• ..... ·.···. ······.· .. · ···.· .... ·.·.····· ...... . 
Spprganium ~r~ctumL. subsp. erectum.* 
~t.~l~h;};}tC1P~lP~Q~ ... ~P.r~ .ig~IJ<;ggpp 
Stellaria fennica (Murb.) Perf. * 
id~lllt1ht~tähtimö., .JjnJ1stjäJnblomma 
Thl{liptr~m kemense;!fries 
ke:minäugelmä,. tyssruta · . 
Ulmus laevis Pallas (St) 
kynäjalava, vresalm 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt 

Viola F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas 
pahtahietaorvokki, lappviol 

haisusauramo, surkulla 
Diktylbrhiza .låfipohica (Laest~r Soo * 
l~PWk:ilmmt:;kk:ä~J~PP:ti.YP:t<l.ar ... ....... ...... .............. ..... . .. . 
Monotropa hypopitys L. var. glabra Roth * 
ka.lj~ll1årl~kukka, kai 
Polygonum OX\1SDt~rh1!U#i!((.;,A: Me:ye];.& ' ..... IV<C nA 

Ledeb . ., ...... $..,~-"'' ·'· 

canina 
koirapuusu, stenros 
Salix.arbuscula L. 
f{ä~p~{)päjy{ j;isyid~ 
Sorbus teodori Liljefors 
teodorinpihlaja, avarönn 

Luettelosta poistetut lajit 
A,ntheirtis dtjensi$Lh (St) 
p~l~<:)~1lfan1Q,> flk~tlst11!LI. ) ...•....• 
Arithyllis vulneraria L. subsp. fennica 
11arjufl1asrpalo, fins1c .getväppling 
ft:rctit~m lappa L. (St) 
is.Qt~ictin•:m., ... s.tg,r .. kardwrr~ 
Campanula latifolia L. (Sh) 
ukonkello, hässlekloeka 
Sflf~x kotilåitzii Pälmgren 
k{2)~il~is~II~l:lf~, ly~H~~~t~ 
Cerastiuni fontanum Bauirig. ·· 
subsp. vulgare (Hartman) Greuter & Burdet 

Sp 

var. serpentinicola (Domin) Jalas (V) M 
nurmihärkin muunnos 
L,cz{hytu~ nfg(fr . (~.) Befuli: 
m,;t•s.tålii1Ill1I1h~me~ yippäit 
Lemna gibba L. (Sh) M 
kup1J.lifi1ask~, .· k1Jpandl11(lt 
}rfenfJ@qqiJ!Jtica.Ltvar•liidralis (tll:uttnä.tl} 
C.A. W~~f(~.t) 
m~rimill~'llr YCl.~terp:n)'lltl} . .. . .. . . . . . . . ... . . . . .. . . 
Salix lanata L. subsp. glandulifera (B. Flod.) Hiit. (Sh) M 
nystypaju, glandelvide 

Valtakunnallisesti uhanalaiset potkilokasvit osa-alueittain 
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Hävinneet 
Agrostemma 
aurankukka 
Blechnum spicant 
kampasaniainen 
Cdritiäiliä:~fy;~sum 
(ipq~. q. macrocqrpa) 
pellavatånldo 

H 

H H 
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Carex maritima * 

Chenopodium urbicum 

lcXl~8<lY~~ 
r;us5lf['lcCep{{(~«m.· *•~ 
p~Jlay~y~~f:<l~i •..... · .......•....•... , .....• 
Geranium columbinum * 
Jdx%p~~rJ~,qpgiv! 
H erm~f!ilf11};: mdnprchis 
mesikämmekkä' 
Lolium remotum ** 
pe,llav(lffiip.~in.~ 
faJ{t:fgerd;ubJum *~ 
rl1i$p.nikk{) · 
Polys.tichum aculeatum 

H 0 

·:H 

H 

H 

H H 

piikkihl;[~~H~ 
:Pul~atilla vulgaris * H 
länneflkyltriähk.tikka 
Rubus humulifolius 
siper.illl1~.ill~~Ci 
~P ... e.r.gulaq . .r.v:n .. s.is 
~ubsp. maxima ** H fi: : 

t>ellavilbft,tiJ<ka 
Stellaria humifusa 
jäämerentähtimö 

E Erittäin uhanalaiset 
~gri~d;~ittj?{tosc( .. 
. it:\i:il:!Y~t"ij:gt1Ji .·. i , 
Arctophila fulva (Sh) 
poh jansorsimo 
\[Jotij~ljli!fit:~imftle~ 
Pi~lJ9~P~\~~g 
Bi·omus benekenii 
lehtokattara 
1isecaltnui** 
11.1i$kattat"a 
Cardamine flexuosa 
metsälitukka 
c~~i:l~~f nf!rans···* 
11t1()kl<~hiaJJ}yfi 
Carex hartmdnii 
pam~~<ls.ilfa .••... ·.····\. 
C. omithopplJa 
r.~pyläsaJ~ . . > .. .. . .. • . •··.·. 

Cephalanthera rubra 
Pll!l~Yctll$11 ..... . 
Consp{id(i·x~gf!!i~ 
su~~P!t~,galis .·~·~. 

h5kk:åktikQp,l<;annu$ 
Crepis praemorsa 
vanakeltto 
rEiicå tetralix 
tellokåriei:Yå . 
Erigeron borealis (V) 
sppulip~(lllioffirP 
Festuca. gigantqa 
lehtona.ta 
Fumaria vaillantii (Sh) 
pikkuemäkki 
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Galium saxatile 
nummimatara 
Hjjjertarn; nio~tanufh
,yyqnku,i~l!la 
Leersia· oryioides. (Sh) 
hukkariisi 

tähkähelmikkä 
Meritlia aquaticä 

Vai\ ~f!UdtiCa(V) 
Yt!SipJ,jt),ttl.l; 
Najas fleiitis 
notkeanäkinruoho 

E E 

Qdd{1tite8 vei;iia s.~tt. :(Sp) "H E H . g, H H H 
pelt(.~~~@Q . 
Ononis arvensis o - ·· E 
kenttäorakko 
Qphrys iiJ~rdifera 
+c~m~~~.§9~l1? 
Pimp{nella ma]oi; 
isop~~i~j~uri 
P olygala comosa {V) 
tt1J?S~l.inm,Ipmppo 
Salix pyrolifolia 
talyikkipaju 
~c~~~(im~us perennis (Y) 
Y~e~J~~yA1}1911.9 
Sedum villosum 
karvamaksaruoho 
sttine!urcdtå····· 
PQllj~:ID~il~i 
Sium latifolium 
sors(illputki 
y er'itrum alb.urn 
y;ij;l(ppi;irs,}(ijjyl,ld 
Veronica anagallis- aq. 

0 

kon~antädyke 
Vicia villosa ** E o o o o o o 
ruisvima 
Viaiå coltina (sl1) 
mäkiorvokki 

V Vaarantuneet 
rA.rN.ip'raecox 
kää iölauha .. P .... ,• ............. o.:.: .. /;·; .:·.: ;;·,; 

Anagallis minima (St) V 
pikkupunka 

E - E - E 

~ndrlMace: s(!pteh;trion.(E) E o E E o E V 
~yt()~ul<~i 
Anthyllls vulneFåria 

subsp. polyphylla * - o V o 
idänmasmalo 
Arif}~na lrifltitiina 
sulJ~p~ elon15at~ 

P.lJQJcwl~'l:!*IC@eili~fl: 
A. mGI·itima 

subsp. intermedia V -

E E 

0 
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Arnica angustifolia (Sh) 
arnikki 
ll,rtf!mlsia cåmf{estris 

$ubsp. bottnica 
Petämerenmatuna 
Asperula linetoria E V E -
värimarattL .............................. . 
~plenittf!J~{lå~lt:f?ri!fttm V 
serpentiiniraunioinen 
Botrychium virginianum H V - E 
lehtonoidanlukko 
(;ardamine iirrp4tlef!s * 
~~~.t?litn195~ 
C. parviflorä 
rantalitukka 
Caiex lep~i/o(;qrfkt 

var.lepidocarpa 
nokkasata 
C. otrubae 
revonsara 
C:.· fi!fizotct(E) 
baj(:lsara 
C. vulpina 
ketunsara 
Cåf{i~a vulgar~ 
SU;b~~>Hmgifolia (E) -"-< o 

idänkudi<> 
C erastium fontanum 

subsp. vulgare 
var. kajanense 

kainuunnurmihärkki 
C:lådium mariscds Y 
taarnå 
Crepis tectorum 

subsp. nigrescens (Sh) ? -
pahtftkelt~? 
Cyn;oglqssuin 6fficinale V E 
koirarikieli 
Elatine alsinastrum V H E ? 
isovesirikka 
~~?irlus farrt~~ c~l1J v 
merivehnä 
Epilobium laestadii (Sh) 
turj~nh,orsiila 
~/ p/:!sq9rlfn:t (E) o o 
tummahors:ma 
.Fhiillaaa me[eag,:is 
kirjopikarililja 
~entian1llåcatfrpestris * V E E E E V V E E V 
ketokatkera 
Kob,~esia sirrijJliCiuscula 
kuusamonsarake 
4onicera • t;a,erule:a 
sinikuusama 
M elica uniflora V 
röyhyhel~ikkä 
}J.elilotus altissifl'lå * o Vc V o E o 
isomesikkä 
Microstylis monoph. (St) E E - E E E H H 
sääskenvalkku 
Näl~~tenu,i~#ma 
hentonäkinruoho 
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Petasites spurius * 0 - V 
rantaruttojuuri 
fifa ~ufifna {E) V - 0 

J\lUfl:onurmikk.~ 
PolygOiium· historia V 0 0 - 0 0 

konnantatar 
P. pxyspermlim 

s:up.~P· oxy~permum 
merltatar 
Potentilla neumanniana V E 
pikkuhanhikki 
P. subåtinaria V 
sakarahanhikki 
PucctizelliafJhiygaiz·ades 
rönsysorsimo 
Ranuticålus sceteråtlis 
$h~~P·. rep.tqbundus: (Sh) 

samrnak:öhleinikki 
Saisola kali subsp. kali H 
meriotakilokki 
Sc.ir:f>~s raqicåfts (E) 
juurtakaisla 
Stellaria crassifolia 

var. brevifolia * V - V 
merilettotähtimö 
Suaedd maritima V 0 

p~kkul<'}Jglq<i 
Thalictrum aqidlegiifålium _:::_ 
lehtoängelmä 
T>lucidurn 
k:aitaängelmä 
T orilis Japonica 
Pl.lnakatko 
Trisetum suljålpe~tre 
lapiillmurå 
Vicia cassubica E - V 
pommerinvima 
Vi[J.la .tei~hf:nbai:hianå 
pyökkiorvok1ci 
V. uliginosa (E) 
luhtaorvokki 

St SiliD~Häpidettävät taantuneet 
f1Rrimoniaprocera Sh E E 
tJ19IcStty~riJtturi . 
Alchemilla hirsuticaulis * - - 0 St 0 

sykeröpoi111ulehti 
A.-.Fsma; }1!qhlenberg# 
1lPQ~s~i() 
Arctium nemorosum Sh 
lehtotakiainen 
Ifotry~~tumla~ceolatufn·· .. ": ... ·H V E E 
suikeanoidanlukko 
B. matricariifolium V St E V V V H H H 
saunionoidanlukko 
Calypso bE#bosa E 
neidonkenkä 
campanuia cervicaria H V E· 
hirvenkello 
(;arexBeleonåstes. * B E 
lettosara 
C. hostiana (V) St 
hostinsara 

173 



sukassara 
c: vtriautå 
"*~ ~t?rgtt!tNi 

pil(lq,mo~~f:U:fl: 
Chenopodium bonus-h. 
ll)'Y~h~~iJ1~~yi](](~ 

'(;ypriptt(!iqm.: calceoltis 
· tikankontti 
Dactylo1:hiza incarnata 

subsp. cruenta * 
x.yrikä~m~~ä 
D, traUIJS!eineri : 
ka.itå.kämmek:Idi .: 
Dianthus arenarius 
hietaneilikka 
f>tal:Jd nemorosa 
'keltakyt)simö 
Epipactis palustris (V) 
S.!J()llyiq?flY~ipp<:t. 
!Jpipogium aphylly,IJZ ~ 
xnetsänemä 
Euphrasia micrantha * 
nummisilmäruoho 
E. rdstki!~{f!~li' 
S\lbsp.fe~ntsa•* 

ahosilmäruoho: 
Geniianeilä amarella 
horkkå.katkero 
:q. uligiit~~~~ · 
~a.rtt~~t~~w 
Geranium · dis~ectitm * 
liu~k~ku~je}1P()~Vi 
(]ypsophila,fastigiåYa 
!stlJ}g~x~ropiJd<i 
· G. muralis (E) 
ketoraunikki 
f-Ierniå;Wi g!aqrq 
Jcetgty.t:~9ll9 .. ·.·.······ 
Hippuris tetraphylla * 
nelilehtivesikuusi 
~e~f4i#Yit .. {aitzg~~~(e .. * 
kenttäktassi · · 
L. lai[fökum 
isokrassi 
titbcr~f!erlf}H-lfi l!lfo~ns~ .* 
J?t;Åt9J:lJ.~()j1JJifi 
Malus sylvestris 
.!Il.t!tS~()l!l~~ctP.ul! 
~ d/V(J PU!illt:l * 
].{yli!Jll.l!lX~ 
M oehringialaiehflora 
laå.ksoarho 
'Jlyq~oti~ neifi(Jrosa * 
PQIIj!l~Jl!-!lll~emmiJq(i 
Phleum phleoides 
11~1J?it~.i8 
J?:ot($ntilla;:qn§.ztil<! 
~!i:WiJ}Rl1ru!l:lJ~ •. · .. ·: 
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St 

St 0 0 E 0 0 

Sh E E E V 

St - H - - EE 

St·· E E E E 

E V 

0 B 

V 

·v 
St H 

St St 

- V Sh o -

V St 

V V 

'St St 

St H 

E 

0 

V Sh 

V E 

E -

V E 

H E 

H 

- 0 

St 

- V 

E$P 

E E 

St St 

E H 

- 0 

y -

Sh V 

St v. 
:E -

SiH oo oo 

St Sh - o - o 

E St E E St V 

St St - V 

St :g· - o o o 

Sp 

H 

~ 

V 

St 

0 

H 

E 

0 

0 

0 

St 

0 

H 

E 

Sp Sp 

H V 

0 

E 

V 

E 

V 

0 0 

E E V E V E V 

- Sh 

V 

H V V V V H 

0 
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Primula jarinosa St H 
jauhoe~iklco 
P. hutans* 
tgfJ'Litt~s1~g 
Pulsatilla patens (Sh) 
kylmänkukka 
Rdnunc~IUs ~·ichiJphylliis 

subsp. trichophyllus 
Pl.lr()§i:i:!kin 
Salix triandra 
j()~ipaju 

re~!I~~~ht~cu.tY:s * 
Schoenus ferrugineus * 
ruosteheinä 
Silene tåtaricå <SY-1 
tat':\~i;()~<;>~i 
Taxus baccata 

ofh?:jj~hra Sh Sti 
Vl.lOiijfll~Vfi 
Viola persicifolia E 
rantaorvokki 

Sh . Sihlläliå.pi~ettäv~t harvinaiset 
Aconf~~.~ sepl~i1trie>nq?e 
lehtoUkoilhattu 

- 0 

o St 

E E 

Aitosits C:tåvaTä ·· ·· =·· ·E 
hoikkarölli 
Allium .•.. :Syffoenoprå.sum 

var. sibiric~,tm 
fuij~J"t.l(:)Jl()~~~~ 
A. ursinum (St) Sh Sh 
karhunlaukka 
Ainrnop~ili:l afetiarlf) :..::·. Sh 
I;a,tttaJ<~ll].[(l 
Anemone · tdfolla 
alppiVUOkkO 
'1i1f~nnarialaftdia :1: 

~§p!fi.~~a.~~p~l~ . 
A. nordhageniana 
ruijankis~allkäpälä 
fl· po.~sildii ... ·· .. 
1:\~litlt\i$~~P.ilii; •.• 
Anthyllis vulneraria 

subsp. lapponica 
P()N anfi1aSI11C11 () 
Jlirctagrostis .latiföllå 
lap~11bJ~p~ 
Arenaria ciliata 
tunturiarho 
#:· /1torfiegi&a 
J19DM::tl'll9 
Asarum europaeum (V) o o o 
t(lp011l~~ti 
AsplefJ(ttf1JJ:t!cf(J.-il'ltlråtiti * .. V Sh V 
sywär;~)i@~b1(5n 
C ampanula uniflora 
kiirunankello 

0 

- V - Sh 

0 0 
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vulgaris 
subsp. vulgaris (V) Sh E 

lännenkurho 
(;atabfoså åquåiiCa* H 
y~~ihilpi 
Cephalanthera longif. (V) Sh 
miekkavalkku 
(Jh(lriJ9rch,is alpinå 
tyl}n.uior}l:q 
Cinna latifolia '* - V E E Sh V - Sh V E 
hajuheinä 
(!~emåEisålpina 
siper!~iirl1§ ... 
Diphasiastrum complanatum 

subsp. chamaecyp. (St) - Sh E 
harjti~elt~liek:Q 
Draqq alpin~. 
kultakynsimö 
D. cinerea 
idä~ynsimö 
[) .. l(l(:te(l ~ 
l~p~rilc<YJ1~Jl11() 
Dryopteris fragrans 
tuoksllalvejlluri 
I,El-;r']J9S alqskanus 
tuntutivehrlä 
Epilobiuin lamyi (V) 
harmaahorsma 
ljptpåcits ili?qrilbi:tzs 
. tl.i.I11I11?:TI~~c:J.9J:lY9~PP<:t ...... . 
Equisetum x trachyodon * -
kuusamonkorte 
E~i~~t(fh q~e:t 

~l!bsp~ åeqglorptus 
kalvaskallioinen 
Euphrasia salisburgensis 
otasilmäruoho 
Q~n~anell~ tenellå * 
hentokatkera 
(fymnocalpium jessoense -
idänimarre 
G. fdbertiånuin 
~~kld,. irii~rre 
J U11CUS X. montef[l{ * 
väylä,yihvil.ä 
Kobr;(}sia myosutoide~ 
tunturisarake 
Lappula deflexa 
kalliosirkun jyvä 
l/ydhni.f .. ålpirlq 
V~. SefPllJtinic;o?a ...... :!< 

s~rpentiin~p~1lterva1dco 
Melampyrum arvense (St) - o o 
peltomaitikka 
},fyricarta ?errnailica 
P~l1§~Slc~t3I'Vt1 
Oenanthe aquåiicä * · · E V 
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Oxytropis lapponica 
tunturikeulankärki 
l(ifulariq···· gtobullfeVå 
ormio 
Potamogeton friesii * 
otalehtivita 
P. polygort,ifolius 
tåtatvita 
P. rutilus 
jouhivita 
P otentilla chamissonis 
1"tlijanpa11tfillan11ik1g 
P. nivea 
pahtahanhikki 
PseutfgrchtsrJlbida 
valkokämmekkä 
R'aizuliculus SulpkureuS 
rikkileinikki 
R~O,#qqen4tl(n laoi-oonicwm 
lapinalppiruusu 
Rosa sherardii (Sp) Sh 
okaruusu 
f?-@1}# pr#inosus 
lelltOVåt~kkä 
Rumex maritiriuis 

Samalus valerandi (V) Sh - E E -
suolapunka 
St!xif(åga at:fsce!ldens* Sh ~· Sh 
kalliorikko 
Silene · uralensis * 
paht~._ailakki 
Sorbus in~~rrrtedia 
fl!Qt~inpihJajl:l 
Sparganium erectum 

subsp. erectum * - Sh - - V Sp Sp 
et~Uill.haarapalp~o 
Stellqriafennicq * 
idälib.thtåtähtimö 
ThaHCirum kemense o 
keminängelmä 
U}'Jlus la,eyis •· (St) 
ky11äjpla.:Y8: ..... •·.···· .•. · ........... . 
Vicia lathyroides (V) 
nätkelmävima 

Sp Silmälläpidettävät puutteellisesti tunnetut 
Alchemilla propinqua * - o Sp - Sp 
pyöröpoimulehti 
Anthemis cotula * o o 
haisusaqramo 
Dactylorhiza lapponica * -
lapinkämmekkä 
M onotrdLJ(l.hypopitys 

Ym:·?1qbrar 
käljwnäntyk11kka 

E 

0 0 

- Sh 

Sb 

Sh 

Sh 

- Sh 

- Sh 

- Sp - Sp Sp 
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Polygonum oxyspermum 
subsp. raii * 

j~~ll'ly~yptNar 
R.os{lcaniha ··· .sP ·· ? 
kgiJ.'å.I)l.1ll,is;J.t 
Salix arbuscula 
k~äpiöpaj11 
§orbusteodori 
tepdorit1Pi1Ilaj~ 

Alueellisesti uhanalaiset putkilokasvit 

Actaea erythrocarpa 
PUJ1Cl1f9HflClplll3Jja 
Jl .. sp.f~ata 
illt1$tru.c()mtiDJffiiD::l 
Adoxa moschatellina 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

± 

+ 
t~s111N'J1ti.·.···.··· .......... ····· .......•.•............... 
tJ.;grimonla eupqtotia + + E •:;>;f' 

illtJJ:ll"iJ.li1,Y~J;ijpq:rj 
Ajuga pyramidalis 
kartioakankaali 
Alliumoteraceum 
Ijt}rmil~l}!:l(~ 
A. scorÖdoprasu~ 
käärmeenlaukka 

n.rtlr:fluJ/tt: nemorosa 
valkovuokko 

+ 

+ 

+ 

St 

+ 

+ 

- + 

V + 
;)_·.:;-. 

V 

+ + 

+ + 

V V 

St V H 

+ + Sh 

11, .. rån~ff~liloldes 
keltavuokko 

+ :+ +·.·· • + E +. Sh 

A:ngelica· a1~clzCinieTi~a 
subsp. archangeliga 

y~i11()n~ut}(i 
s~psp-lit()tålis 

1:jl~rip'tJ~~····· ........ . 
Anthemis arvensis (M) 
peltosauramo 
Ant~~lli~ • vulneraria 

§P:l:J~P~fennica (M) 
p~jll,J;II~~Il1~ll:) . 
Apera spica-venti 
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A. trichomanes 
subsp. trichomanes 

tummaraunioinen 
A.viride 
yi}.l~rtå1111i()ine11 
A.stragalus alpinus 
tunturikurjenherne 
:Atti~{fx gllillrlztscula 
1ätrnenmalfsa 
Aveizuia pubescens 

Botrychium boreale 
pohja~111<?ig~lukko 
B. multi,f!~1f111 
@Ql1QigM!tikkt>· . .. . 
Bi·achypodium pinnatum 
mäkilehtoluste 
Briia'media 
niitty:räpelo 
Butomus umbellatzls 
sarjariJEpi 
Oqlfitt!$~e ,hwnutata 
laPinv~sitäliti . 
C. hermaphroditica 
l!Pqsyesitähti 
Cappanula glonuiratä 
R(;}lJf~t!l<J~lJQ . 
C. persicifolia 
kurjenkeJio 
JJqrex acutifl/rrn 
betesara 
C. appropinquata 
r(jy~ysar~ 
q; a:~;~lJ(U'iå 
fiietikkosara 
c.atl:ata 
mustasara 
g.JtplzemJca 
mY~~r9silr~ 
C. buxbaumii 

+ + + + + + + V Sh V Sh H 

E - E V + 

+ + + 

V St E E V V H V E V E St St + 

V V V E E V St 

+ + + + + + + 

+ + 

Sb 

+ V H St V V St E H V E V V St St V 

+ Sh 

subsp. buxbaumii St V H V V Sh + V Sh V + V + V + + + + 
q~~jasara 
~ub~P.~ f17Ut1i:a V St St 

Iapinnuijasara 
C. capillaris St H H - E + E + V + + + + 
hapsi~~3 ., .···. i 

\(;• capitatavru\ cap#a,fa E 
nuppisara 
C. digitata + + + + + + + + + + + St + St Sh + E 
~orrnisar~ 
s~ disticha 4: + V Sf 
kahtaissara 
C. elata + + + + + + + + + + + V Sh 
p~u~aSa,{fl S· :elongata 
Pitkäpääsara 
C. ericetorum H + + + + + + V Sh V + Sh + + + Sh Sh + 
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C. g lacialis 

velttosara 

sopulinsara 
c.muricata 
törrösara 

+ + + E + E Sh 

C. norvegica 
subsp. inferalpina 

siperiankirjosfl'a 
su~sp .. noryegfca 

ldfjOSant 
C. pallescens 
kalvassara 
C.panicea 
hirssisata 
C. pediformis 
jalkas(lra 
C. pilttlifetct 
vimasara 
C. pseudocyperus 
varstasara 

harsusara 
C. rHynchophysa 
kaislasara 
C. rotundata 
aapasara 
C.spicara 
hakarasara 
C. tenuiflora 
viitasara 
C. viridula våi.vitidula 
hemesara 
Centaurea phrygia E 
nurmikaunokki 
c .. scabiosa 
ketokåul1okki 
c erastium alp{num 

subsp. alpinum 
tunturihärkki 
C; ceraståides 
httnihärkki 

+ + + 

C. pumilum + Sp - H 
tahmahärkki 
Ceråtop!ryllurti depersum + + 
karvalehti 

VSh 

E E 

+ + 

Chaerophyllum prescotii o - o o o 
idänkirveli 
Chamaeddphh~cqlycitlatå :_ 
vaivero 
Chenopodiuni gläucum 
sinisavikka 
C~rysosp{eniu11!a!tefhif. 
kevätlinnunsilmä 
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C. tetrandrum E St + 
lapinlinf11If1.~iltpä 

St yiC.erbita alpin:q + +' + 
I)QJtja,g$i!!iY~lY~tt'i 
Circaea alpina + + + + + + + + + + + V E V V V H 
veihoiehti 
~9iH6ilossui1J vitzäe. St H + 
P\l~~i~~~~~li ... ~ 
C onvallaria majalis + + Sh 
kielo 
(.Nit~lfS + + 
ruohokanukka ~ 
Corydalis intermedia + + V Sh E V V E E E E 
hentokiurunkannus 
(Joeyt,us.avelldna + + 
p~it}~J>Y~§~~ 
Crataegus curvisipala + V 
sui PP?lius,~a9~~pihla j~ 

V c~ pzonogyna subsp{ noi'd. 
tylppä.lit1skagrapihlaja 
Cryptogramma crispa H V + + 
liesu 
(;u~pufå eurojided 

subspi europaea 
humalanvieras 
Cjstopfel·is Ji;agrlis 

subsp. dickieana E + - Sh + 
kalkkihaurasloikko 
qy~topteri~ montdhå 
YU()tjJ()ild(() 
Dactylorhiza incarnata 

subsp. incarnata + V V E St V St St V V + St St St + + St V 
puoa.k~I11m~l0ä 
Danthonia decumbens 
hina. 
Dianthus superbus - 0 0 0 0 E 0 V 0 St + + + 0 

pulskan~ilikka 
Dipha#ast~U,rtl alpinum + 
tunturilieko 
Diplazium sibiricum Sh 
myyränpop-as 
Draba dauricå 
isQ.kYl1Sitl:19 
D. incana 
harmaakynsimö 
D, norvegicp 
kalliol\:ynsiU1Ö 
Drosera intermedia + + + + + V + H V E E 
pi1cku~iho~i 
Qryas octopetåla 
la.Pit1VlJ:Q.IfJr<> . 
Dryopteris cristata + E 
korpialvejuuri 
D. · filix~mas Sh 
kivikkoalvej1.luti 
Elatine hydropiper + + + + + + + 
katkeravesirikka 

+ + + + + + + + Sp V 

E.·· .. ·orthospermå + Sp Sp Sp 
oikovesirikko 
Eleocharis quinqueflora H St E St 
jouhiluikka 
Eloi[ea. caiuzdi!risis 
vesii'u'tto 
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E. davuricum 

montanum 
lehtohorsma 

H 

~.f?ttryifJiJFum 
n~~9~wa 
Epipactis helle'bådne V + E + + + + 
l~h~}?l1~t?qnv~igp~i 
'gqui~etum. ~cirpoj~~~ 
hentokorte · 
E. variegatum E V o H E - E 
kirjokorte 
liftiii[Jh?iittm·••briichjiiitth;. 
~i!lll}l:~~y~llelc .·· ' 
E. gracile · 
hoikkavilla 
E; ·ze~tifolium 
ly1;tqyjlJ~ 
E. russeölum 

rufescens 

E" V V V 

st·· .,y V V 

Eupatorium cannabinum Sh H - Sh 

P\lf1(ll(lty~ ··.··········· .. 
.fl'~liopit( d_~metofiJ:m + 
PY.J:l~~~Q~!lclll! .·· . 
Filipendula vulgaris + + V + 
sik2'Wg~ryo 
JJ;rag~riayiri~is + V ....... E 
karvamansikka · 
Fraxinus excelsior + + E + 
saaf11L .•.... ·.· 
(J(lgf!a lUteå 
isökäenrieska 
Galeopsis ladanum 
pehmytpillike 
G~li~iix 02lofiitum 
tuoksumatara 
tt 'iFiftår~·,;z 

,haisll~~fj~~P21 yf 
(.!(?um< alf?ppicuflj 
iqNtk~UlJ~a. 
G ~·· urbanum. 
kyläkellukka 
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+ Sp 

+: Sh V iV: 

v· + + 

-~,- 0 ;+ 

+ + + + 

+ Sf 

& V V 

+ - Sh 

+ Sli 

V V 

E 

VSli o 

+ V St 

V ·'\(. V 

+ + + Sh 

E 0 

+ + + 

H E V V + St Sh + 

V ····v sn E 

V 

V E + St + + 

E y; 

E E Sh + + 

E V 

E Sli -
+ + + B St v· V St V V 

V 
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{Jlyceria.lithuanl(;d 
~QJ:Pi§qr~itqQ 
Gnaphalium norvegicum 
11orjapj~ärä 
Gynzn{l4enia c9~opsea 
kftkirnPhQ 
Hammarbya paludosa 
suovalkku 
lj~?,ianth(nniim nil:mmut: 
pij.jyä,riJJ,Q:UtQ 
Humulus lupulus 
humala 
!fydrocliårisS'(itqrsus"rtitL 
l<ilpu,kka, . 
Hypericum hirsutum 
karvakuisma 
H:: }/eFjoii/tum 
miilciktli.sma 
Impatiens noli-tangere 
!eN()palsamj 
1nula salicinå ' · 
rantåhitvenjuuii 
Iris pseudacorus 
kurjent;IIiekka 
Ja~ione montånå 
vu()l'ifuWtk}{t 
Juncus arcticus 
ruijanvil1vilä 
J. balticus 
mf:(rivilwilij 
J. bulbosus 
rentovihvilä 
]; x'in«miatus 
säilävihvilä 
J. stygius 
rimpivihvilä 
.f•trifidus 
ttmturiYihvJlii 
J. triglumis 
kolmikkovihvilä 
Lt!;<:tucf-1-. sibiri~{J 
s.i~riailS.inivalvatti 
Laserpitium latifolium 
karvasputki 
Latnia~?t squamåfia 
~l.lPI!lykk,~ 
Lathyrus pälusiri.S ··· 
rantanätkelrnä 
"4~· sylvestrls 
inetsänätkelmä 
L. vernus 
kevätlinnunherne 
Leljln;<J tfisult:å 
ristilima,ska 
Leontodon hispidus 
kesämai tiainen 

ahopellava 
Listira ovåtå 
spi1ckokaksikkq 

A vs 

St 

St St 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 
0 V 
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V·.Sh St E 

V E V V. + E V + 
E + V St St V St St 

H E 

+ + + + 

+ + + + + + + + + St E St E 

+ + + V H + E V Sh + + 

+ + + + + + + + + St V 
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Littorella uniflora 

sykeröpiippo 
L~chni4. qlpina 

vw.•alpina 
piklgit~zy~lqq) 
L. viscaria 
mäkitervakko 
p~copus europa,eus 
J;~tf!:yr,tti 
Melampyl~uin; ;:;~;;~j;;,j~;.~·· 

tähkämaitikka 
w~li~a.pictå 
mätäshelmikkä 
M entha G{zuaiica 

var. litoralis (M) 
meriminttu 
A:fercurial{~pefenniS 
_l~ptO§~ij\);Jt[i .................... . 
Moehringia trinervia 
lehtoarho 

luhtalemmikki 
Myq86tott åquptit){in 
vata 
Myositrus mil1imus 
hiirenhäntä 
Myfii;ä. gale 
$UOxpyrUj 
Myriophyllum sibiricum 
kalvasärviä 

pesäjl}l}ri 
Nupbqr p~fmilq 
]<:Ql11100JllPM~t:\. · .. 
Nymphaea tetragona 
suomenlumme 
Ophi~iloss4.m vulgåtuJp 
käärmeenkieli 
Origanum vulgare 
mäkimeirami 
(}>:yria digyna 
11~Ptö .. ·.. .... . .· .... ··· · .... 
Oxytropis campestris 
idänkelulankärki 
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+ + Sh Sh + Sh + Sh + + V V - Sh Sh 

+ + + + + + + sh sii 
+ + + Sh V + 

+ - V -

V + + 

+ + + + + + + + + + + Sh . E V 

+ Sh + + Sh V 

V + V + + + Sh + 

Sh + +Sh Sh 

E Sh V + + + 

+ 

+ + - V E -
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sceptrum-carolinum 
kaarlenvaltikka 
P!!{(f#tes frl~i(!us 
P9ID<lnt1lJ:tojl!tgÄ 

Sp Phleum alpinum E H + + + + + + + + + 
poh jantähkiö 
Ph:tflOdqf,e caefulea + 
~lH'J,~~~~erya 
Pii.:ris hieraciöides 0 + St + + .. +. + 0 V 
keltanokitkerö 
Pilosella peleietiåiiti 
m~k::ilt.~J~q . . ........ 
Pinguicula alpina 
v~llc()Y()köp.lehti 
J>; vufgari~ 
~i~~Y9k9.ni~ll!i ................... 
Platanthera bifolia + + + + + + + + 
valkolehdokki 
P~ · 4hlqf:åntha 
keltålendtikki 
Poaaiplna· 
tunturinurmikka 
P. glåuca 
pahtanurmild<a 
P. remota + + + V + Sh V Sh V V E V V 
korpinufllli~a 

+ f;~lygala a'!~{ltella 
katkeralinnunruoho 
?: vuTiåris 
isolinnunruoho 
PolygonaJum mU!tiflåtuin 
JelJ.tq1c~~l () 
P. odoratum 
kalliokielo 
Polygoniim foliosum - sh 
li~t~t~t~ 
Potamogeton compressus V V Sh Sh Sh + Sh 
litteävita 
/!. filiform~s + 
fuer!yita 
P. lucens H Sh V Sh H + E V V V V V 
välkevita 
l!;· (?btqsifqtius 
tylpp~~t:!!tiYi.~~ 
P. · pectinatus 
hap~iyit(l 
P. pra~lt:hi~us 
pi~k;iiJ~h~Y1tli 
P. pusillus 
hentovita 
1>: ·. vligtnafus 
j9ppjyit(l 

Sp Sp P. X zizii + - + -
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P. veris 
kevätesikko 
t!t~nus. i$P~~?s(J 
oratuomi 't 

Ptåidium aquiliniim 
sananjalka 
J'ulsåtilla}verfilili$ 
~tl!lg~~y~g~? 
Quercus robiir . 
tammi 
'R<{riunculus#qitäiilis 
:9J~~~~ip 
R. cassubicus 
lehtoleinikki 
R.jallåx, 
k~y~~~~l1t()leinikld 
R. jica,~ia · 
mukulaleinikki 
:!Jf hypr,rb6reu~ 
pohjanle;i!tilcki .... 
R. lapponicus 
l(lpi11Ie,i?~Icki 
]J..lingua 
]g!gl~in~~ 
R. peltatus 
j~isätldn 
J{; polyil1Jf:herriås 
ahöleinikki ••· 
R. trichophyllus 

subsp. eradicatus 
hentosätkin 
R.hodiolå rdsea 
fuU~l1JtJ.iiij 
Rhynchospo1:a alba 
"~P<ovi?J<mei~ä 
Ji~fusca •···•·.····.·······•··········•.··. 
m~~9PiinglJ.~jJ:t~ 
Ribes alpinum 
ta~~n~w~ja 
Rosa qpicularis 
~arjal@J.11!1&11 
Rubus arcticus 
mesimarja 
Jl.~thexhY.lirolapath-~rn 
is?lJ.i~~~li 
Sagina nodoså 
nyylähaarikko 
$qlieik~iaezerfj}J4eri 
§~(}\~:tYr~t,! 
Salix lanåTå 

subsp. lanata 
vill(lpaju 
s .. rlJYJst~t;ite§ 
l~~Qp(ljt;t 
Satureja acinos 
ketokäenminttu 
S.1JJ,llgqri~ 
m~nilintu 
Saxifraga cernua 
nuokkurikko 
~· tespitq~a, 
mätäsril<kq 

186 

V: V\ f.Sh E + 

+ + + + + H 0 

H Sh + 

+ + :E + + + 

+ + Sh + +Sh 

E + 



A VS St U Ky H M Va KS Ku PK KP Kn OP Ks LE LK LP 

S. nivalis E E V E E + E Sh Sh Sh + 
pahtarikJm 
S. rivularis 
}JIJ!Ql.:(kkQ 
S. stellaris 
tähtirikko 
$. tridactylites 
miik:irikko 
Scirpus sylvaticus 
korpikaisl~ 
~cplpchloq fe#i;tcåcea 
P~U.X:ll ... ·· << .. · .•.......•...• 
Scorzonera humilis 
sikojuuri 
$<;1Jft!l{tJI'ia hastifo}ia 
Jf~iJ:i~sv~gh~~okka 
Seduin annuum + + St St 
kesämaksaruoho 
s:~eJephi~ 
.s~~~P· ruPrt:chtU 

y@aJ]Utl{~at1JPllQ 
Selaginella selaginoides 
mähkä 
Selinuffft:ali!ifolia 
särrpäp\l~~i 
Senecio jacobaea 
jaa1c8f1 yillCikk() 
~~~ll(tiacaerutea 
Jqpi.l4.<a 
Silene rupestris 
kalliokohokki 
S]iåtgåhium erectum 

St -

+ + 

0 E 

supsp" fllicroca:rp!lm + + 
haarapalpåkko 

:H E 

H + 

ShSh 

E E V 

+ ·v 

V + St 0 

S. hyperboreum - Sh - - Sh + E V V + + + + + + + 
p()h~~pp()1p~o ........... . 
~pergula mqri$onii 
kalliPhatil<:~a. .. 
Spirodela polyrhiza 
isolimaska 
Stachyr,.~yJya#i:a 
lt:!btqplibl<~ö 
Stellaria crassifolia 

var. crassifolia 
lettotähtimö 
$. Jiq]osJea 
kevättähtimö 
s.nemohim 
lehtotähtimö 
S:alsine(sx~iFgilif?stiJ 
lähdetähtimö 
s(,·aiiotes aioides 
sahalehti 
·T~!f<;trufh ålpihum 
tl:!Qf.tiriä!tg~4riii 
T. flavum 
keltaängelmä 
T;. si11lplex;:·subsp.boredle 
pp}ljfJ.n~pgylJ!i~ 

subsp. simplex E + V H 
h()i~(lä?gel~ä 
Thet~eteri>f.Pa!a~·tris + 
nevaimarre 

V H St St St St St + + 

0 

St St + 
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Thymus serpyllum 
subsp. serpyllum 

ki:Ulgasaj~t:y()~.'? 
subsp~t~~~gnsis 

tenonajuruoho 
Tilia cordata 
metsälehmus 
Tofiildiiipusillå 
kå:t]JUW:t1()ll9 
Trifoliwn arveiise 
JäJ?ÖP:~pila 
r.aureum 
~fflt.t\~~pUa 
T. fragiferum 
rctJ4c()~pil~ 
T. montgn~rn 
I11}il<_ia_pjla. t •• ···· ; ... 
Triglochin mm·itima 
merisuolake 
'f .. ·· palu~tris 
:fientosuolake 
Trollius europaeus 

urens 
rautanokkonen 
Vå!etiaitellå Zoelista 
X~QJ)~3.;tli;;. v erbascum thapsus 
ukontulikukka 
,V erp;#tt/alllpina 
J:1ll)hff;itii<!Ylc~ . 
V. beccabunga 
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+ + + + + + + Sh Sh V + H Sh Sh + 

Sh + + + + + + Sh + Sh + V 

V V + St + + + + 

+ + 
E ... 

+ + St St 0 0 0 0 0 0 0 

+ 

+ - 0 0 - 0 0 

+ Sh 

+ + 

o + Sh + + + + o Sh V + V St St + + + + 

Sp V Sh o Sh + 

St V V E E H E 



5.1.4 Itiökasvit ja sienet 

SAMMALET 

Työryhmä 

Sammalten seurannassa ja uhanalaisuuden arvioinnis
sa toimikunnan apuna on ollut sen itiökasvijaoston 
alainen sammaltyöryhmä. Työskentelyyn ovat jaos
ton puheenjohtaja Pertti Rassin, varapuheenjohtaja 
Tauno Ulvisen, jäsen Unto Laineen sekä sihteeri Heidi 
Kaipiaisen lisäksi osallistuneet asiantuntijoina Reino 
Fagersten, Krister Karttunen, Timo Koponen ja Sinik
ka Piippo. Maksasammalten uhanalaisuuden arvioin
nissa asiantuntijana on ollut myös Sanna Laaka. Li
säksi työryhmä on kuullut lukuisia muita asiantunti
joita (liite). Työryhmä on pitänyt kaikkiaan kahdek
san kokousta ja yhden seminaarin. 

Uhanalaisuustarkastelu 

Suomen noin 840 tunnetusta sammallajista (220 mak
sasammalta, 620 lehtisammalta) noin 98 % on ollut 
mukana uhanalaisuustarkastelussa. 

Uhanalaisuustarkastelu on ollut aiempaa perusteelli
sempi, koska tietämys eräistä sammalsuvuista on vii
me vuosina lisääntynyt. Tästä syystä myös aiemmin 
tarkastelun ulkopuolelle jätettyjä varstasammalia 
(Pohtia) ja hiirensammalia (Bryum) on nyt voitu jos
sain määrin ottaa mukaan tarkasteluun. Myös maksa
sammalia on tarkasteltu aikaisempaa perusteellisem
min. 

Maataloudessa viime vuosikymmeninä tapahtuneiden 
muutosten takia monet pelloilla, ojissa ja yleensä 
paljaalla savimaalla kasvavat sammalet ovat vähenty-

neet tai mahdollisesti jo hävinneet maastamme. Tästä 
syystä sekä kansainvälistä käytäntöä noudattaen nämä 
ns. ruderaattisammalet on nyt otettu mukaan tarkaste
luun. Sen sijaan lantasammalet ja raatosammalet on 
jätetty tälläkin kertaa lähes kokonaan uhanalaisuus
tarkastelun ulkopuolelle, mukana on vain muutama 
laji esimerkinomaisesti. 

Sammalten esiintymistiedot ovat edelleen puutteelli
sia. Esimerkiksi Ahvenanmaalta on varsin vähän uusia 
havaintoja, samoin Mikkelin ja Vaasan läänistä. Tämä 
kuvastuu myös valtakunnallisesti ja alueellisesti uhan
alaisten lajien läänikohtaisissa luetteloissa. 

Uusi luettelo 

Uhanalaisten sammalten luetteloon on lisätty kaikki
aan 62 uutta lajia, 27 maksasammal-ja 35 lehtisam
mallajia. Kun otetaan huomioon 16 edellisestä luette
losta paistettua lajia, maassamme on arvioitu olevan 
163 uhanalaista sammalta. Näistä maksasammalia on 
59 ja lehtisammalia 104. 

Uhanalaisista sammalista 20 lajia ( 12 %) on arvioitu 
hävinneeksi, 17 %) erittäin uhanalaiseksi ja 31 
(19 %) vaarantuneeksi (taulukko 53). Silmälläpidet
täviä lajeja on 95 (58 Iajistosta). Suurin osa silmäl
läpidettävistä sammalista on arvioitu harvinaisiksi. 

Edelliseen tarkasteluun verrattuna silmälläpidettävien 
luokan osuus uhanalaisesta Iajistosta on noussut kuu
della prosenttiyksiköllä, kun taas erittäin uhanalais
ten luokan osuus on laskenut lähes saman verran (tau
lukko 53). Uhanalaisten sammalten osuus tarkastel
luista lajeista on noin 20 %. 

Taulukko 53. Uhanalaisten sammalten määrä ja osuus uhanalaisuusluokittain vuosina 1990 ja 1985. 

Vuosi Uhanalaisuusluokka 
H E V 

1990 kpl 20 17 31 
% 12,3 10,4 19,0 

1985 kpl 14 17 25 
% 12,0 14,5 21,4 

Maksasamalet 
1990 kpl 7 4 13 
1985 kpl 5 5 8 

Lehtisammalet 
1990 kpl 13 13 18 
1985 kpl 9 12 17 

Uhanalaisten lajien luetteloon on otettu uutena mu
kaan 20 ruderaattisammalta. Näistä 19 lajia on luoki
teltu silmälläpidettäviksi puutteellisesti tunnettuiksi, 
yhden lajin on katsottu hävinneen maastamme. Rude
raattisammalia ei kuitenkaan pidetä varsinaisina uhan
alaisina lajeina. Niitä ei ole otettu huomioon tilastois
sa, eikä niille myöskään ehdoteta suojelutoimia. Uhan
alaisten lajien luettelossa ne on erotettu muista lajeista 
uhanalaisuusluokan jäljessä olevalla tähdellä. 

St Sh Sp Yht. M 

12 60 23 163 16 
7,4 36,8 14,1 100 

11 39 11 117 
9,4 100 

6 21 8 59 5 
1 16 2 37 

6 39 15 104 11 
10 23 9 80 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Uhanalaisten sammalten luettelosta on parantuneen 
tietämyksen perusteella poistettu 16 lajia, viisi mak
sasammal- ja yksitoista lehtisammallajia. Yhtä lu
kuunottamatta lajit oli aiemmin luokiteltu silmälläpi
dettäviksi. Suurin osa luettelosta poistetuista lajeista 
on osoittautunut aiemmin arvioitua yleisemmiksi, joten 
niitä ei voida pitää uhanalaisina. Osa lajeista mm. 
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eräät tunturisammalet on poistettu luettelosta, koska 
niiden esiintymillä ei ole katsottu olevan uhkatekijöi
tä. Muuttunut taksonominen käsitys on syynä aiem
min erittäin uhanalaiseksi arvioidun rantatumpura
sammalen (Didymodon icmadophilus) poistamiseen 
luettelosta. 

Edellisen tarkastelun 117 lajista 36 lajin luokkaa on 
muutettu ja 65 lajin (56 %) luokka on säilynyt ennal
laan tai se on muuttunut vain silmälläpidettävien 
luokan sisällä. 22 lajin uhanalaisuus on arvioitu entis
tä suuremmaksi ja 13 lajin luokkaa on laskettu. 
Uhanalaisuusluokkaa on nostettu, jos lajin kanta on 
todettu aiemmin arvioitua pienemmäksi tai jos lajille 
soveliaat kasvupaikat ovat vähentyneet. Uhanalai
suusuokkaa on laskettu, kun lajin häviämistodennä
köisyys on vähentynyt esim. perustettujen suojelu
alueiden ansiosta. 

Maksasammalista aiemmin hävinneeksi luokiteltu ota
alvesammal (Chiloscyphus cuspidatus, ent. Lophoco
lea cuspidata) on löydetty vanhalta kasvupaikaltaan 

Kankaanpäästä sekä kahdelta uudelta paikalta Luvial
ta ja Nauvosta. Myös neljä aiemmin hävinneeksi 
arvioitua lehtisammalta on löydetty uudelleen maas
tamme. Suipputammukkasammal (Hygroamblyste
gium tenax) on löydetty vanhalta paikaltaan Karjaloh
jalta sekä yhdeltä uudelta pikalta Valkeakoskelta. 
Aiemmin vain Ahvenanmaalta tunnetut etelänuurre
sammal (Zygodon conoideus) ja viheruurresammal 
(Zygodon viridissimus) on löydetty uusilta kasvupai
koilta Oulun läänistä. Koskisiipisammalesta (Fissi
dens pusillus, ent. F. crassipes) on löydetty useita 
uusia esiintymiä. Kahden aiemmin erittäin uhanalai
seksi luokitellun maksasammalen, etelänpihtisamma
len (Cephalozia lacinulata) ja saksisammalen (Dou
inia ovata) sekä seitsemän lehtisammalen (ks. tauluk
ko) on katsottu hävinneen maastamme. 

Elinympäristöt 

Uhanalaisten sammalten ensisijaisia elinympäristöjä 
ovat kalliot, erityisesti kalkkikalliot Niillä kasvaa 39 

Taulukko 54. Uhanalaisten maksa- ja lehtisammalten lukumäärät elinympäristöittäin. 

Maksa- Lehti- Yhteensä 
sammal et sammal et 

kpl kpl kpl % 

Metsät 8 21 29 17,8 
Kangasmetsät 8 2 10 
- Vanhat kangasmetsät 8 2 10 
Lehtometsät 15 15 
- Vanhat lehtometsät 8 8 

Suot 12 10 22 13,5 
Letot 2 6 8 
Nevat 2 2 
Rämeet 1 1 
Korvet 7 2 9 

Vedet 9 9 18 11,0 
Karut järvet ja lammet 1 1 
Rehevät järvet ja lammet 2 2 
Purot 5 4 9 
Lähteet 4 2 6 

Rannat 5 7 12 7,4 
Itämeren rannat 1 3 4 
Järven- ja joenrannat 4 4 8 
- Tulvarannat 4 1 5 

Kalliot 22 42 64 39,3 
Kalkkikalliot 11 25 36 
Serpentiinikalliot 1 1 

Tunturipaljakat 1 12 13 7,9 

Kulttuuriympäristöt 2 3 5 3,1 
Kosteat niityt 1 1 
Kuivat niityt 1 1 
Puistot, pihat 1 1 
Joutomaat 1 1 
Rakennukset 1 1 

Yhteensä 59 104 163 100 

Lajit on ryhmitelty tärkeimmäksi arvioidun ympäristötyypin perusteella. Lopussa kaikki sammalet yhteensä ja osuus prosentteina. 
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% uhanalaisesta Iajistosta (taulukko 54). Seuraavaksi 
eniten uhanalaisia sammalia kasvaa metsissä ( 18 % 
lajistosta). Lehtometsät ovat lehtisammalten keskei
nen elinympäristö, kun taas uhanalaiset maksasamma
l et kasvavat pääasiassa vanhoissa luonnontilaisissa 
kangasmetsissä. Melko paljon uhanalaisia sammalia 
on myös soilla (14 % lajistosta) sekä puroissa ja läh
teissä (11 % lajistosta). Tunturipaljakat ovat tärkein 
elinympäristö 8 %:lle, rannat 7 %:lle ja erilaiset kult
tuuriympäristöt 3 %:lle lajeista. 

Edelliseen uhanalaisuustarkasteluun verrattuna kallio
ja metsälajien osuudet uhanalaisesta Iajistosta ovat 
vähentyneet, kun taas vesi- ja suosammalien osuudet 
ovat kasvaneet. Suurin muutos on tapahtunut suolajis-

tossa, jonka osuus on kasvanut 6 prosentista 13 pro
senttiin. 

Uhanalaisuuden syyt 

Sammalista 32 %:lla uhanalaisuuden ensiSIJaisena 
syynä on metsätalous (taulukko 55). Lahoavan puu
aineksen vähäisyys on tärkein maksasammalien vä
henemiseen vaikuttava tekijä, kun taas monien lehti
sammalien väheneminen johtuu lehtojen kuusettumi
sesta ja jalojen lehtipuiden vähenemisestä. Varjosta
van puuston poistosta aiheutuva pienilmaston muut
tuminen on metsälajien lisäksi myös monen kalliolla 
kasvavan sammalen merkittävin uhkatekijä. 

Taulukko 55. Uhanalaisten maksa- ja lehtisammalten lukumäärät uhkatekijöittäin. 

Maksa- Lehti- Yhteensä % 
sammal et sammal et 

Keräily 1 1 0,6 
Kuluminen 1 1 5 11 6 12 3,7 7,4 
Rakentaminen 3 12 7 15 10 27 6,1 16,6 
Soranotto ja kaivostoiminta 12 16 11 25 23 41 14,1 25,2 
Niittyjen umpeenkasvu 1 3 1 3 0,6 1,8 
Metsänhoito yhteensä 17 27 35 47 52 74 31,9 45,4 
- Puulajisuhteiden muutokset (1) (2) (9) (14) (10) (16) (6,1) (9,8) 
- Ikärakenteen muutokset (3) (3) (1) (2) (4) (5) (2,5) (3,1) 
- Lahopuun väheneminen (8) (13) (3) (3) (11) (16) (6,7) (9,8) 
Ojitus ja turpeenotto 11 17 9 11 20 28 12,3 17,2 
Vesien rakentaminen 10 15 12 17 22 32 13,5 19,6 
Kemialliset haittavaikutukset 2 4 7 19 9 23 5,5 4,1 
Muut syyt 2 3 17 21 19 24 11,7 14,7 
Syy tuntematon 1 1 1 1 0,6 0,6 

Yhteensä 59 104 163 100 

Vasemmalla sarakkeessa on niiden lajien määrä, joilla ko. tekijä on tärkein vähenemisen/uhanalaisuuden syy; oikealla niiden lajien 
määrä, joiden uhanalaisuuteen ko. tekijä on yhtenä syynä. Lopussa kaikki lajit yhteensä ja osuus prosentteina. 

Kaivostoiminta uhkaa 14 %, ojitus 12 % ja vesien 
rakentaminen 14 % lajistosta. Louhinta on ensisijai
nen uhanalaisuuden syy suurimmalle osalle kalkki
kallioiden lajistoa. Vesien säännöstely, ruoppaukset 
ja perkaukset ovat syynä vesisammalien lisäksi myös 
rannoilla kasvavien sammalien kasvupaikkojen vähe
nemiseen. 12 silmälläpidettävän tunturilajin (12 % 
lajistosta) uhanalaisuuden syynä ovat muut syyt, esim. 
ennalta arvaamattomat tekijät, jotka voivat hävittää 
pienen populaation. 

Alueellinen uhanalaisuusarviointi 

Sammaltyöryhmä on arvioinut jokaisesta valtakun
nallisesti uhanalaiseksi luokittelemastaan lajista myös 
sen uhanalaisuuden maan eri osissa. Valtakunnallisis
ta lajeista tehdyn alueellisen tarkastelun ohella työ
ryhmä on laatinut luettelon myös alueeellisesti uhan
alaisista maksa- ja lehtisammalista. Alueellisesti uhan
alaisten sammalten luetteloissa ovat mukana ainoas
taan sellaiset lajit, jotka on arvioitu vähintään yhdellä 

osa-alueella luokkaan hävinneet, erittäin uhanalaiset 
tai vaarantuneet. Alueellisesti uhanalaisten maksasam
malten luettelossa on kaikkiaan 42 lajia, joista yksi, 
kalkkikinnassammal (Scapania calcicola) on ollut 
aiemmin valtakunnallisesti silmälläpidettävä. Alueel
lisesti uhanalaisten lehtisammalten luettelossa on 156 
lajia. Niistä kahdeksan lajia on ollut aiemmin valta
kunnallisessa luettelossa. 

Eniten uhanalaisia sammalia (valtakunnallisesti ja 
alueellisesti H-, E- ja V -lajeja) on Oulun ja Uuden
maan lääneissä (taulukko 56). Uhanalaisia lajeja on 
paljon myös Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Hämeen 
lääneissä. 

Yksinomaan yhteen lääniin rajoittuvia sammalia on 
eniten (30) Lapin läänissä. Seuraavaksi eniten niitä on 
Ahvenanmaalla ja Oulun läänissä (taulukko 57). 
Muualla vain yhteen lääniin rajoittuvia lajeja on 
huomattavasti vähemmän. 
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Taulukko 56. Hävinneiden, erittäin uhanalaisten ja vaarantuneiden sammalten lukumäärät lääneittäin. 

Lääni A TP u Ky H M Va KS Ku PK 0 L 

H 28 21 23 10 10 11 9 12 6 4 13 2 
E 15 21 34 29 30 14 23 18 23 26 38 13 
V 19 30 31 38 40 36 35 35 51 51 41 42 

Yht. 62 72 88 77 80 61 67 65 80 81 92 57 

Mukana ovat valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lajit. 

Taulukko 57. Vain yhteen lääniin rajoittuvien valtakunnallisesti uhanalaisten sammalten lukumäärät 
lääneittäin ja uhanalaisuusluokittain. 

Lääni A TP u Ky H 

H 8 
E 2 
V 
s 4 

Yhteensä 14 2 3 1 1 

Taulukosta puuttuvat läänit, joiden alueella ei ole ko. lajeja. 

Vertailu muihin maihin 

Uhanalaisuusarvioinnissa on käytetty vertailukohtana 
pääasiassa Ruotsin uhanalaisten sammalten luetteloa 
sekä valmisteilla olevaa uutta Pohjoismaista luetteloa. 

Ruotsin uhanalaisista sammalista (216 lajia) suuri osa 
on eteläisiä ja mereisiä lajeja sekä kulttuuriympäristö
jen lajeja, joita ei ole tavattu Suomesta. Lisäksi luet
telossa on mukana lukuisia paljaan maan sammalia. 
Niistä osa on vanhaa maatalouskulttuuria suosivia 
lajeja, joita on nyt mukana myös Suomen luettelossa. 
Ruotsin luettelossa on myös muita paljaan maan 
sammalia, joita Suomen luetteloon ei ole otettu mu
kaan. Meillä tiedot näiden lajien kasvupaikkavaati
muksista ovat vielä riittämättömiä. Lisäksi niiden 
esiintymät lienevät lyhytaikaisia, joten suojelutoimia 
on vaikea toteuttaa. 

Ruotsin 216 uhanalaisesta sammalesta 88 eli 41 % 
(ruderaattisammalet mukaan lukien) kasvaa Suomes
sa. Niistä valtaosa, 7 4 lajia (84 %) on myös meillä 
uhanalaisia. Yhteisistä lajeista 7 (9 %) on arvioitu 
Ruotsissa uhanalaisemmaksi kuin Suomessa, 41 lajia 
(58 on arvioitu uhanalaiseksi ja 26 lajia (35 
%) on arvioitu Suomessa uhanalaisemmaksi kuin 
Ruotsissa. 

Ruotsin 16 hävinneestä lajista (taulukko 
tavattu Suomesta. Näistä kaksi on luc>klltel1:u 
Suomesta hävinneeksi. Erittäin uhanalaisista 

seitsemän on mukana Suomen luettelossa. 
on myös meillä erittäin uhanalaisia. Vaarantu-

neista on Suomen valtakunnal-
lisessa luettelossa. Ruotsin 151 

53 on Suomen valtakun
alueellisessa lue~ttelos,sa. 

M Ku PK 0 L Yhteensä 

2 2 14 
3 10 
2 3 6 
3 25 34 

1 1 1 10 30 64 

Taulukko 58. Uhanalaisten sammalten jakautumi
nen uhanalaisuusluokkiin Suomessa (ruderaattila
jit mukaan lukien) ja Ruotsissa. 

Luokka Suomi Ruotsi 

H 21 16 
E 17 21 
V 31 28 
St 12 31 
Sh 60 120 
Sp 42 

Yhteensä 183 216 
Kokonaislajimäärä 840 1 000 
Uhanalaisia % 21,8 21,6 

Ruotsissakin uhanalaisten sammalten tärkeimpiä elin
ympäristöjä ovat metsät. Kulttuuriympäristöissä ja 
tuntureilla kasvavia sammalia on Ruotsin luettelossa 
enemmän kuin meillä. Sen sijaan uhanalaisia kallio
sammalia on Ruotsissa vähemmän kuin Suomessa, 
mikä johtuu osaksi erilaisista ryhmittelyperiaatteista 
maiden välillä. 

Suojelussa tapahtuneet muutokset 

Uhanalaisten sammalten suojelun kannalta merkittä
vistä alueista, Kitkanniemestä (Kuusamo) ja Saanan 
lounaisrinteestä (Enontekiö) on muodostettu lakisää
teisiä luonnonsuojelualueita (luku Kun Kitkan
niemi liitettiin Oulangan kansallispuistoon, useiden 
uhanalaisten sammalten esiintymiä tuli suojelun 
riin. Tällaisia ovat mm. 



mnium gracile), piilohitusammal (Seligeria subim
mersa) ja kalkkipahtasammal (Tortula mucronifolia). 
Oulangan kansallispuiston alueella kasvaa kaikkiaan 
kolmekymmentä valtakunnallisesti uhanalaista sam
mallajia sekä useita alueellisesti uhanalaisia samma
lia. Saanalta tunnetaan toistakymmentä valtakunnalli
sesti uhanalaista sammalta. Näistä alppilapiosammal 
(Desmatodon systylius), pahtaseitasammal (Plagio
blyum demissum) ja lapintuppisammal (Timmia nor
vegica) tunnetaan vain Saanalta. 

Uhanalaisista sammalista vain kahden lajin, etelän
ruostesammalen (Anomodon rugelii) ja haapanippu
sammalen (Neckera pennata) suojelusuunnitelman 
yleinen osa on valmis. Suojelusuunnitelma on tekeillä 
kolmelle muulle lajille (luku 2.4). 

Suojelun lähiajan tavoitteet 
Kiireellisimpänä tavoitteena on valmistaa ja vahvistaa 
lajikohtaiset suojelusuunnitelmat erityisesti suojelta
ville lajeille. Lajikohtaisen suojelun lisäksi myös uhan
alaisten elinympäristöjen suojelua tulee edistää. Li
säksi perustietoa huonosti tunnetuilta alueilta on syytä 
hankkia. 

Sammalten nimistä on lähiaikoina valmistuvan uuden 
lajiluettelon (Karttunen) mukainen. 

Valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten sam
malten taulukoissa käytetyt symbolit: 

H hävinnyt, E = erittäin uhanalainen, V = vaa
rantunut, St = silmälläpidettävä taantunut, 
Sh = silmälläpidettävä harvinainen, Sp = 
silmälläpidettävä puutteellisesti tunnettu 

Uhanalaiset sammalet 

Maksasammalet Hepaticopsida 

()ephaloz#llacinulata SJ?rupe , (E) 
etelänpihtisammal, nältr~<hriQssa 
Douinia ovata (Dicks.) H. Buch (E) 
s*sisanuna~.'. ~a~n1oss~ . (yaxlev~rmossa) 
}ltlplomitri.unr4zpe~~(,i (Sm. ).~ees 
teilisamnial, . kurragl}m1namossa 
Lophozia capitata (Hook.) Macoun 
r~tal ()Visamr:~I, .. · str~dfli~111ossa 
~yapan,i~ comq~cta (A. Rot~) Dum. 
et~läillcinna.s.§~ml:l.l, s.y<.ls.k:4Pan~a 
Scapania massalongi (K. Mtill.) K. Mtill. 
~9l1rukin~as~arp.ma!, ... ~pilc[oskapania 
Scqp~r;zi(;lP(l~Ytfo/t:a Warn~t· * 
!l<JtJcQkii111assammal, lisJs.1Ca,pa,11ia 

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (V) 
hit~pihti~.ar;np1al, ~y~tr~4mossa 
FrullaniO; pqkesif:!na Aust. * 
lännenkarvesarpmal, .... värmland~fru11aniå 
Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Mtill. 
etelänkaulussammal, kärröronmossa 
M'ar&;Up~jllåfu~~kii (F~ Web:& nJ.'"lHJ:J·.I...J'I.UH. 

polkupussisammal, . stigrostmossa 

7 412893X 

M 
+ 

muuttunut arviointi 
esiintyy alueella, mutta ei ole uhanalainen 
ei esiinny alueella 

? 
* 

varmistamaton tieto esiintymisestä alueella 
uusi uhanalainen laji 

** = ruderaattilaji 

Aluelyhennykset: 
A Ahvenanmaa 
VS Turun ja Porin läänin eteläosa 
St Turun ja Porin läänin pohjoisosa 
U Uudenmaan lääni 
Ky Kymen lääni 
H Hämeen lääni 
M = Mikkelin lääni 
Va Vaasan lääni 
KS = Keski-Suomen lääni 
Ku = Kuopion lääni 
PK = Pohjois-Karjalan lääni 
01 Oulun läänin länsiosa (KP:n Oulun läänin alue 

ja OP) 
Oi Oulun läänin itäosa (Kn ja Ks:n Oulun läänin 

alue, myös Oulangan kansallispuiston Sallan 
puoleinen alue) 

Lek = Lapin läänin etelä- ja keskiosa (PeP, KiL, SoL, 
Ks:n Lapin läänin alue) 

Lpo = Lapin läänin pohjoisosa (EnL, InL) 

VS:n ja St:n raja muodostuu siten, että kunnat Loi
maa, Alastaro, Vampula, Yläne, Mynämäki, Laitila ja 
Pyhäranta kuuluvat Varsinais-Suomeen ja niiden poh
joispuolella olevat kunnat Satakuntaan. 

Uhanalaisuus Elinympäristöt 

H 

H 

H 

E 

E 

E 

Rjt,Rjh 

Vp,Mki 

Mki 

Ri 
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Vr,R 

Vr,Ml 

Ml,R 

R 

193 



Uhanalaisuus Elinympäristöt 

Anastrophyllum sphenoloboides Schust. (E) 
k~IJlr(lippasam~al, 111,Y$~];1J?tl1Pss~ 
(Jal~pf}gei(J suecica{f.L 'Afri, ~ J~ Per~S~) K; M:un. 
kantopaanusammal, .... vedsä.cknlossa 
Cephalozia catenulata (Hiib.) Lindh. * 
~'1.11topipti~3.-plltla1,. fitlll>Rtr~<:Imossl:l 
(Shiloscyphuscuspir,iatus fN:e~s) .. ·· .• ~ger•···~··· Schtist.·. 
(lpph()COlea CUfpidata) (II? 
ota":alyesamll1at \ .... · .... ... : 
Chiloscyphus latifolius (Nees) Engel & Schust. 
(Lophocolea bidentata auct.) 
isoalvesammal (isolimisammal), spetsblekmossa 
(sylspytsmo§~a) 
f[arpanth~~scutai]s ~- 'Yeb. & Moht:) Spruc~ 
korpikaltiosammaltliten.· .. måntartdsmos.sa .•. 
Lophozia perssonii H. Buch & S. Arn. * 
ka}1ckil()vi~(IJ11rpal~ ll?clf1il@psse 
J441JJJfa fra~r(ltzs (IJ~bis)Frye &Clark 
tJ.t9k$ttl<.i;!ppyr~gmmal; •.... d<>ftl<:lQtmossa.·.· 
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. * 
r~o~(lffiiTl(ll •.. J~ngf)ik.swossa 
-flc;rella cordpecma (H(ib!) Moore .* 
kalliopunossammal~. stenporella 
Radula lindenbergiana C. Hartm. 
kalliosuomusammal, bäckradula 
~capaniä a~ql!ilobq(Sc~wa~gr.fDum. 
törrökii1J1asSaJI1J11al;;·.spiit!skapania 
Scapania apiculata Spruce 
kantokinnassammal, timmerskapania 

.zwweprfltn'!J~leta11rhl1, Gr()II~r 
i(illlto~o.ryasarumttl\ r:()rs.ye~1nossa 
Lophozia ascendens (Wamst.) Schust. 
pil<kulo~isCl.Il}Il1al, .lit~l) homflikrn9ssa 
lf(lrsupella a.qUf1fi~a {~~Pclrl11J() ;~chiffl1· 
puropussisammål; •. vattemostmossa 
Marsupella sphacelata (Lindenb.) Dum. 
pohj(lnpus~isampl~· .. trubbrost1Uossa 
$capaniq.ne,morf!p(J.i.) Grolie * 
lehtokii::triassanunal~ klippskapaniå 
Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. * 
harsosammal, dunmossa 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

St 

St 

St 

St 

1\n~~ipop~yllufrl S(I,Yifol#trn (H. I!~tSll & s~ Artl·}Lwrnt).eS Sh 
Jt1ntudr4ippas.a1l1111ål •.. fjäUtrappmQ~sa 
Anastrophyllum michauxii (F. Web.) H. Buch Sh 
et~l~r~ipp(l~::tlT1111al, .·· sk()gstrC1PJ>TI10~sa 
Jlrnelliafennica ((.toFtsche) J..i.Qdb. Sh 
tl,Jrj(lnBal11111~,pllJ:'l?la<i::;mo§§li 
Conocephalum conicum (L.) Underw. * Sh 
f11~tusamma.J, . fl1tll1ngmossa 
CryptothaRus J?!irabilis Målmb. (Sp} Sh 
·.Piil()~CIJ!l111(l,1,.·.)1l}J4t:~111()SSa 
Eremonotus myriocmpus (Carringt.) Pears. Sh 
pärskes(l111111al, forstr~cimqssc:t 
F'rullalJia fr(lgilifplia. ~Tayl!)Gottsche•· •. ~t•••W.· 
haprakarvesammah spä.d frullania 
Frullania tamarisci (L.) Dum. Sh 
isoki[Yesamll1al,. klippfrullania. (påsfliksmossa) 
.[l:(ng~l'f11(ll1nia obpv:atc: l\T~es * 
}{QS.kik:QTY®4ID11lfll~ ... äggsleY11l()S~a. 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

Lophozia badensis (Gottsche) Schiffn. * Sh Sl,Kk O,Ks 
kääpiölovisammal, dvärgflikmossa 
'!f?j)hoiid Hq~(riensiS (Hook)S~eph. (Liiåcolea 13.) Sh Vl,Sl;Kk O;Vr 
1!1Q<:Ie1Qvisammal (kalkkihammassammal), 
k;IDlflikmgssa 
Lophozia cÖllaris (Nees)Dum. * Sh Kk Ks 
~ololovisaffi!ll~· skt1ggf1il9119§~a .. " 
L()phqzic{ granäireti~ (K~'~} Schiffn; * Sh Sk O,M 
karhunlovisammal, .. p:urpurflikmossa 
Lophozia laxa (Lindb.) Grolie (St) Sh Sn,Sr 0 
rah1calovisam1TlaJ, my~ikl}1?ssa 
kfa~~~p~lla sparsifelfct (LiJt~b;) Dttri't. Sh K~Vp M,Ks 
vJ.IoripussisJtP1!II~l, gles rostlJlQ!)sa 
Marsupella sprucei (Limpr.) H. Bern. Sh K,T Ku 
piklcu,pussi~~(ll, . dv~grostmos~a 
R,e[Joulig .. ~em#;[{Qae1jt~JL~)·. Raddi Sh I<k Ks,R 
l~slLJ~!illlffiiD, gl8Jlsl1mgmossa 
Riccardia incurvata Lindb. * Sh Rjt Vr 
kouruliuskasammal, rännbålmossa 
.Riccifi./Jeyri~~iahq behifJ. (Sp) Sh Kk,R: Vr,R 
1et~läJ:lha111<:a~ap:nn~I, stor ro~ett 
Scapa~i~· cras;iretis Bryhn . . Sh ' Kk M,Ks 
p~t~nn~ss~a!, !rnl!tsk~pania . , . 
S(Jiq]ania;cuspiduli?~ra (Nees) ~~.,Miill.. Sh Kk,T Ks 
p~s,~e,kjnnassammål·· (tuppikinnassammal), 
sotkornssk~pania . 

Cephalozia affinis Steph. (V) Sp Mki,Sk Ml 
110tkopiJ:ttisamm(ll~ s~ogstrådmossa 
:(/ephqlp~~~qa elächista \P9ttspl1e & Råberih.)Schiffn.* Sp Sr,Sri 0 
· :ete.läuri:iht:u&:mn:nal, , JorPfnik±<nn9ssC1 
Cephaloziella massalongi (Spruce) K. Miill. * Sp K Ks,M 
h~~sraht11sammal, kopp~omossa .. 

0 
.. 

Gymnocol~tibore(llis (Frisv; & Moen) Schilsf * Sp Sl 
!~~t()l}l~PP~~~~~~ 
Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph. * Sp K,Mk Ks,M 
kal~~O~(lplu~sal11Il1~1~ ~?~törolllllossa 
:{u'fg~rnt,minia atroviret}S DlJJ11. Sp Rjt, Vl ViJ<h 
päts.k~~ory~Sail1lll~~ ]:)1:[()ksleymp§s~. 
Lophozia elongata Steph. * Sp Sn 0 
aaJ?(llovis~~al, kärrf1i1anos~a 
P~peocerq~f~-ato~{~f~nus (Michx:)'Ptosk. Sp* Iv Pm 
,puikko~~tb,f\1, gpl·n;llf:rukts.mos~a: 
Riccia bifurca Hoffm. * Sp* :Rj;Ik,Kk N,R 
p~l toha~K~~,m~m~!· stran1rosett 
'Riccia canaliculata Hoffm. * Sp* Rj,Ik: N,R 
uurreharikasru:rlitlhl,. rännlik. gaffel 
Riccia ciliata Hoffm. * Sp* In N,R 
tip~i~~nkas~a1, ~årig .. rosett 
~icpi~. hueöeneriana Lindenb. Sp* Rj,Ik: N~R · 
wtåJ:iänJc~~arproal,. sycilig gaffel ~ 
Riccia rhenana Lorb. * Sp Rjt Kh,R 
verkkohankasammal, akvariumgaffel 

Luettelosta poistetut lajit 
Lophpzid lo~giflora (Nee~) S.~Wffn. (Sh) 
m~!~{Aoyis~wim~l/(PaJl:!~~ovis~tjg~l), veclfJ!kNI.)s~a 
Moerckia blyttii (Mörck) Brockm. (Sh) 
tunturikehräsammal, fjällmörkia (guldhårsmossa) 
~saPO;fl,iä fialcicol(l (H. Ap. & J. Perss.) Ingh, (Sh) 
k~lpiJn~~~aD:lYla!, .\callFsk(lpfl;flia 

M 

M 

M 
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Scapania obcordata (Berggr.) S. Arn. (Sh) M 
hertta1c~nn~s.§aplm~l~ .... ,~Pps~ap(llli::t 
$captmia obscura (l'ti)\.!flr&· C. Jehs~)Schiffn. (Sh) 
mmrnal<.iml~:l$&amml:ll •.. mörk. sl<a.pania 

Lehtisammalet Bryopsida 

Cynodontium jenneri (Schimp.) Stirt. (Sp) H 
länl1e!lts>rasarp.m(ll, st()r k1iPrtl1ss.. . ........... . 
pict(ll!odonti~rn denu~qtum @rid.) Bri~. 
jq~lli§t!I11mill:~.~~l!ggm()§§::t ... (s.lglgg](y~§tmps.~~Y. 
Distichium hagenii Philip. (E) 
p()hjan~~taissal}1fr1(1h .. s!I"~4plamll()~~a 
F'iSsid?.rtS grqcilifqliu,s B.ry.gg; 8l, Nyh. * 
]i~J}t()sijpi$~1!li:!1.·•·····•··.•·•·•··•••.....·.· .....•.•. ·.·•••·· .•.••...•••. 
Orthotrichum diaphanum Brid. 
t~IT1ihiipp(ls~wmal, .l1år~ät~emossa 
Qrthptrichum ~ttiatu71t flyd"Y· 
viit1JP.iipp;;ts?mma..I{•.§l.~tJ'liitt~lll<Jss.a 
Orthotrichum urnigerum Myr. (E) 
paasihiippasammal, filthättemossa 
Pseudåles~ea pateits (Jjmdb;)'Kind,b~ H 
(L,escuraeapatens}, (Sp) 
etelänkoukerosammål, ... rasphåginossa 
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. * H* 
n~1~9lkk::tSilgipl:al, pyrami4ptqssa •...... ·····•·.·.······ .. ··• 
J?hizQ11Jniu~flndrew~ianu1Jl(~t,~<::;fe;)·'I'~··Köp~•(Sh) H 
11ilP!llehväsamma1, polan1ln<lmoss~ 
Seligeria campylopoda Kindh. (E) H 
1qtaphitllsall}~pill, }gpkclyärgmpssa 
$e.rpglesk~{t.•··co~ferv'84esi(Brid;) Karit~ 
(P{qtydiqtycz confervlJid;e~) (Y) 
llittJJwgn~~ill, .. §mii.)qypmQ~~::t 
Timmia megapolitana Hedw. 
pu!.stotuppismnr,pal 
Ulot~dt:l41nm~J1äii(J:l()Ok. & Gre;y.) ~tiq. H 
1lt1~tmtlS{tlJJII;l~}, .. ·Yitta.nd~4 ... 1ll<ltR.. 
Anomodon rugelii (C. Miill.) Keissl. E 
etel~oste~amll1al,. m~rk bll!onl?os?a 

~~~;~~~f~~'f!v~fm";~;o1lii·· .. ~J3oul.)· 9r~11t 
~telänb~iY.e11§R..ll1ID.C11~ •.. späd .bärgrä&lJl()§Sa•. 
Desmatodon cernuus (Hiih.) Bruch & Schimp. (V) 
n11R~l1~~I>i9sCll;l1111al, hågtu~§ 
Di~IU!}?ma caflill[!.C>~~m (Dicks~).fVfytY (V) 
hiuskoukkusammål~ •... hårklomossa 
Dicranum viride (Suli. & Lesq.) Lindh. E 
katlcokyl1sis~111al, .. v~dk,vastn10ssa 
Qrir;nJni[l. B'fR1ll(l{Cf Schifl1P· 
;rnkivisAAlfiläl{ fJ~11~~gsgrimmi~ 
Gymnostomum calcareum Nees & Homsch. (V) 
kall4dJ?all1cllrasi:lJlll11~ •. Jiten .. ka11dcudc:ll11ossa 
Hygrpa1Jl:b;I)ZS:tl!g{um ~enllX'J~~d'Y)Jenn. (H) 
~11iPPl1i~til<:IDJ~~ltl)111Jl};c\&ip~rl<b'P1'l1<JS~c:t 
Orthotrichum lyellii Hook. & Tayl. 
is()hiippasatp:rnal, stor ~ätteiTiossa (håghättemossa) 
()ryhQtric~lfm..p9;tens Btid. 
~~pi@Jipp~s.~Jtt~· ~ggp~!t~!l\9§~~···. ·. 
Rhabdoweisia crispata (Dicks.) Lindh. (V) 
kolokärpänsammal, tandad knottmossa ( dvärgkvastmossa) 
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'{rJ!godäit 0ofl~~lieus (DiCk~.) Hookt. & +åsr!~' (H) 
etelänuurresammal, atlantärgmQssa 
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. (H) E Ml 
viheruurresammal, liten ärgmossa (ärgmossa) 

/!uxbizdi;iiå'~iridis· (~.)Mo~g. ~Nestl. 
lahokaviosamrnal •. grörl sköldmossa 
Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce (Sh) V K,T,M 
koll1sai11111a1 .• gll(>bmossa 
Disranupt tauricum ·sapehih (fJ~ihodicrånUmt.) . ./ V 
lä11fieril<:Yl1s~s~IJ!IP:~l (liit111exW:an~Q~~rna1), 11~lkya~t:q1g~sa 
Eurhynchium speciosum (Brid.) Jur. V Ml 
katv~n.okk~s~tn,mctl,, ~tran<i.§PfÖtJ11o~sa 
Eurhynchium striat~.:,CH~4w.) Schinip. 
i~9!1Qkka,s;tmma,l~ ... slCggg§prötmQl:l§a,·(ll,a,::;§~ll11Q~Ss~) 
Limprichtia lapponica (Norrl.) Kartt. * V 
lapinsirpRis~n11!1al, t~iga krokmossa 
Neckera:pennqt9 Heqw. ;Mki;Mli,K 
ijaap~iippu~~J,iltp~l, ·. a,spfj~q~r!YIP§~~ 
Plagiothecium platyphyllum Mönk. Vl,Vp,K 
purolaakasammal, bäcksidenmossa 
Polytrichasttulft p(!llidis(!tum (Filiick) o. L; Smith 
(/Jolytrichum decipiens }(Sp) 
etelänka:rhunsammah.i·•.taigabjömmossa 
Pseudocalliergon angustifolium Heden. * 
Pc;>hj~Ilf~.sqs.ammal 
f~eu'docalliergon tUI'l!~scens · (T. Jens.) L~ske 
(Sqorpidium tu,rgest;ef'ls) 
läJ1nenrt1$()SaJ.11ma1··••·(liinllenli~l"QsaiJ:ll11,al) 
Psilopilum cavifolium (Wils.) 1. Hag. (Sp) V Rj 
Iapif1~ip~~s~~m~l, .. lit~~ )ärvmo~~a 
'$e:l(g~rla· Rre:vifoli:a (I;;i~db.)Lindb. 
kf!it~itu~all1IU~l, J~nggv~gmpssa 
Sphagnum imbrzcatum Russow (Si) S~Vl,R]. 
rannikkorahkasammal, snärjvitmossa 
§phiigiii~lriniålle: ~~lE'}St) 
pll~~iraP:.~a..~~p~~, .. ~~(.iy~pngs~a. 
Splachitum melimocaulon (W:ililenb.) Schwaegr: * 
PC?N()J}sowg~~~mal, litt!I1 parasollm()S,S(l. 
Timmia båV:a,rtca HessL (~~) 
t!lJ1tUrittJppi$~ffi(ll, .... fjälltimffii~ 
Tortuta mucronifolia Schwaegr. (Sp) 
kalkkipartasammal, tornskruvmossa 

1Jl)J~tn ne,odamensf! Itzig~. 
si~m~~ii,r~l,lsa.mmai.~.·.···.~~J:HP~fYU111 
Meesia longiseta Hedw. * · · ·· 
ispptJijas~wm~l, lång;skf~~4 svMill'?ss~ 
()rt~ptrichum gymnostomum Brid: ·* St 
aarniltiippasaromal, '"aspbättemQssa 
Orthotrichum stramineum Hornsch. * St Mli,lh 
hak~iiJ?{'(l§amw~hJ~ogshättem()ss~ .........• ·.· .··. ·. . ..... ·.·.· ··.· .. ·· .. ·.· 
({fYStegfz.ts tenuirostris ·(HQök .. ~ Tayt) Ac.J. B. Smifu * St 
tll.ms~mal~ vr:i<lm9ssa . · ... · . . : .... < • .... • ·.· ·••··. . .. ··. ··· 
Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp. St 
kalkkilähdesammal, kalkkällmossa 

Anoectangium aestivum (Hedw.) Mitt. * 
muhkusammal, kompaktmossa 
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4~{fi?{<!bi~jum '.f~lt(c~utn,\((ij~irtnS.:J~t·,al.)·~cfiimp. * 
kl:(l)'l§a.trltl}~}, }}'laslgli~:lalJ.()~S(l; .... : o· .. •.... ; · ......•...•. •.·. · .. 
Bryoeiythrophyllum feh·uginascims (Stiri:.) Giac: Sh kk: 
i~änpupat~visamm(}l .. (fl1ostetyvisa111mal), rostfotsmossa 
l}ryum srY:9P.~ilum Måfi~ ···•·. ......... ·;. , Sh 
typ.tt.J:f:iJ:iii:r.YI1~}:unm~:ti, ... r9s,ytil)rY!lm•····· 
Bryum nitidulum Lindh. * Sh 
seital1iirens~l1111Ja,l, . glans1Jryull1 
qamf!Yli~f!J.i~l(laes (Lindl:>.) Kindb, (St) Sh 
T@1(}Yå.lc~~aJ,.J<~~P~Q$~ti .. . . ..·.·. 
Campylophyllum halleri (Hedw.) Fleisch. * Sh Kk 
haraväkäsammal 
(Jirriphyllttf!19~rrosiun {~qhw~e,gr .) Gt9rit Kk 
vuot1haivert~Affi.tl1aJ,. alpin hårgräsn10ss~ 

syyt 

Conardia compacta (C. Miill.) Rohins. Sh Ri,Kk R 
(Rhynchostegiella compacta) 
itusirkansammal (sirkansammal) 
Oynt?~ontiiirn f?.i;uiitfJnii(~m.J Brufih et~L ........ ~sp) Sh 
rl$~pra~~w,mm, .. ~~ä~ •. lci~pptlls~ 
Cynodontium suecicum (H. AriC& c:·Jeris;)THag Sh M,Ke,R 
isot()~asalllmaJ,, norgi~k . klipptl!ss 
[).~!J11l{ftodon systyli~ Schll:p.p. (V) Sh 
~PPU;Ipiq~a.tlJil:laJ;.Jtt.PP~§§" :.) 
Diphyscium foliosum (Hedw.) Mohr * Sh ·Ks,R,Ku 
munasammal, nötmossa 
pttri91J~m .. z{)IJ(lftl.('l (Brid.)·;Kindb.i* 
~t11!lrik:aJ:Ya:san1m.fJ.l;fjii11 gq}§~QS.~tt 
Encalypta mutica 1. Hag. (V) 
pohjankellos~Il11llal, trubbklockmo~sa 
E:llcalyptqprocera Bruclr Sh Ku 
i&Qlcyllos~rmll.r .. saml:J.9k1c}(;.k:mo&s~ 
Fissidens pusillus (Wils.) Milde (F. crassipes) (H) Sh K,Vj Vr,Kh 
lcoskisiipis~n1al (l'e1111ussiipis3111mal), stenfickmossa 
QrifJ1mia .CWQfP?n Bruch. ~t af· Sh Mn,'Ku 
J:cyttyräJsiyi§~rp~, s.lf~4grtm~~ .. 
Grimmia decipiens (K. F. Schultz) Lindh. * Sh M,Ks 
wäkikivis~w~I, Jcu~teyl11111ia 
Grimmiq dbn!Ji(lf1a SrYL *. 
hannokivisamrnal, Jjällgritnmia 
Grimmia unicolor Hook. * Sh K Ku,Ks 
etelänkivisa111mal, tru~1JgqmiTiia 
Hydrogrim11Jiq rnoljis (BIV~h. ~t al.) L()esl\e Sh 
Jcurk1dqsammll.l, v~tt~llWmnUB: 
Hygrohypnum cochlearifolium (Vent.) Broth. * Sh 
kourupurosam!llal, .. skedhäckmossa 
ljygrohypn~mf!lt>lle(fJ:~w.).Lqeske ~ Vr,Kh 
l~piJipUfO~J:ltrlJ1l~J, •.. •w jul(l>~ylqJl{)S$~ 
Hygrohypnum norvegicum (Bruch et al.) Amann Vr,Kh 
pik1cl1Pl1fOS~IIln1al, .•. ·n()rSk ~äc1cmoss~ 
Lescuraeg]!{i(Jata{F•Web. &Mohr)B:roth;* Sh Mu 
tunturikoukerosammal 
Myrinia pulvinata (Wahlenh.) Schimp. (St) Sh Rjt Vr,M 
tulvasammal, svämmossa 
OrthotrichJ1ift~9J!ulat~111 BJidt (Sp) Sh 
etelärtlliippas~ttl'· .l<~iittefii()Ssa~ 
Orthotrichuin paradoxum Grönv. · Sh 

pohjanhiipp~~a~m'}l···· ..•....... ··.··.·· .. ·· ··.··.•······ 
P lqgi()bJYtlW: 4r'!lis,sum (Hook~) ~iJlgb. {V) Sh 
paJlt~i~ets.l:li1JJ:nCtl~. !94. pt.tc1f~liJ1()~~ •. >; .·.··• ·.·.•.·•·•··· i . 
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop.* Sh 
idänlehväsammal 
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~seud.~lesk($~Jla gppill,9~å(Lindb.) ~indb. * 
pgbj~y~sl<:is.~m~. X!l~P~~"lll19S.s~ 
Seligeria donniana (Sm.) C. Miill. 
sahapit~s~~mal,1calkdvärgl11ossa 
~~Jig~ria Sif,lJimrn~rsq>LiJ}g'IJ• (E) 
piilollitl:ts~mrnal,·nor(ijsl{· qVätgmossa 
Seligeria tristichoides Kindb. 
rivihitu,sammal •.... kaJ1tdväfgl11os~a 
ThamtJobryum qlop~q~rum @'eQ~•} Nieuwl (V)< 
lu,ut~s~I1lxna1; rävsvflll~mo~sa 
Timmia norvegica Zett. · (V) · 
lapif1tUJ>Pi~am111al.,. norsk. tiinmia 
TremaJmtrm l~etevirl!Jl$ }:{aktdier & J .-P .. Frahm. * 
oik.okåula,sarrtrnt\1,. r~ trann1ossa, 

Sh 

Sh 

Sh 

Sh 

Acaulon muticum (Hedw.) C. Miill. * Sp* 
pampulasan1mal, p,ygrnemossa 
Amql~stegium saxatile SchiinP· ··~ Sp 
notk:oritvasammal, sumpkl;ypmossa 
Aongstroemia longipes (Sommerf.) Bruch et al. (St) Sp 
piirtosammal, stifmossa 
Bryum.,.utilaJis Brld.·.·* 
punahiit"~llsammal, alpbzy,ritn. 
Dicranoweisia cirrata (Hedw.)Milde 
eteHinp?rrösamlllal, .. kustsnurrmossa 
J)fcranuo/ ~~n~tnerl au~t (Sh) Sp 
taiga}(YJ1$isillllmal .. ·(prilitakyn$i$~an~·•·•tuglcvastm()ssä 
Didymodon insulanus (DeNot.) M. Hill * Sp* 
eteläntumpurassammal, orange lansmossa 
DrepaiJ(Jcladu~sencltneri .. (H. +yl~l~)··· W arnst .·.* Sp 
kalkkisirppisarni!lal, kf.llkkrolqr.lossa 
Entosthodon fascicularis (Hedw.) C. Miill. * Sp* 
piennarsammal, åkerkoppmossa 
Ephenzerumrecurvifolium (l)iqks.] :Soul. * Sp* 
kälkldmiei'(}ns~un1Tial,. I.<a1k43:g1TIQ$S~ 
Ephemerum sessile (Bruch) C. Miill. * Sp* 
rikkamieronsammal, nervdagmossa 
Flssi4ens. bryoides. Hedw:. * Sp* 
Pikkt1siipis~rr1a1, .lundfic1cmossa 
Grimmia sessitana DeNot. * Sp 
kerokivisammal, sippergrimmia 
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartl11. * Sp 
lapirtpåhtasammäl 
Orthotrichum pellucidum Lindh. * Sp 
tunturihiippasammal, arktisk hättemossa 
Phascum floerki!anum F. \Yeb. & Mohr * Sp* 
hitusilrnusammal, (jvärgk:noppmossa 
Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch et al. * Sp* 
nuppusammal, muddermossa 
P}tyscomitriwrz sphaeric:um(I;u.dw.) Brid. * Sp* 
palloS1lPP'll$arrunal, Jsl9tllUVtl10$Sa 
Pleuridium acuminatum Lindh. * Sp* 
ojaäimäsammal, kortbladig sylmossa 
Pottia davalliana. (Sm.) C.Jens .. * Sp* 
riklni~()llkosru.rmiål, • kalkp()ttia 
Pottia intermedia (Tum.) Fiirnr. * Sp* 
peltotoukosammal, ängspottia 
Racomitrium macounii Kindb. 
su.bs~>,. dlpinzim(Lawt) Frisv. * Sp 
lapilJ.Uera$ammal 
Rhizomnium gracile T. Kop. (E) Sp 
turjanlehväsammal 
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i{ko"doiJiyum on.i(Jriense!(Kil1d~:J.Påf. 
lö:d){kimus11]{e~mrnnal,. ·.l<:a.Jlqqstn(jss~ 
Schistidium tenerum (Zett.) Nyh. * 
l(lpinpaasisall}maJ, tJ."~~bl?m111ossa 
$9:histid!~m u·fc;~odo]t{J31j.d.) Poelt * 
t11U§J!:lP~Sisa,1.ll,JJJåJ 1.···~YtmQl()tpffi()§S!:l 
Seligeria recurvata (Hedw.) Bruch et al. 
~te!~l1iW:~ammal, pä~d\färgmqssa 
W~iss(4 l<:mgifolia Mitt. * 
l.ffilpisyj{~tQ§alpffi<:tJ, Gi!fpf1lg:qS}l1QS.S.~ ....... . . . .····•··• .. ·.· ... . 
Weissia squarrosa (Nees & Homsch.) C. Mtill. * 
törrösykerösammal, spärrkrusmossa 

Luettelos~a . p()istetut lajit 
J.fldreae:a rothii F: "'~b, & Mobr. (Sb} 
~t~~~~S.t?:S.!:lJ:rll11~, .... P:~IY~9tiD9S.§a. ................. · ....... . 

Sp 

Sp 
Sp* 

Sp* 

Didymodon ferrugineus (Besch.) M. Hill M 
(Barbula reflexa) (Sh) 
sirppitumpurasammal, spärrlansmossa 
Didymodon icrnaddph,Uus•(t;, iMull)K. 
tap,tl;lttt})1f!!J.!#§~J:l'lfl!?•~~rgl~S!il9§~::l 
Encalypta alpina Sm. (Sh) 
tl1Jlturik,ellosa11llllal, .... fj~lldoclgnoss.a 
fissiqen.sfpnta~us (]j.J?yl:) sreud. M 
{()qtodiceras .fo!Jtpnum) (~h) 
vellamonsammal,.vattenfickmossa .... 
Hornalia hesseri Lobar. (Neckera besseri) (St) M 
koloviuhkasammal (koloriippusammal), 
ft1I1dfjädermos~«l 
!fYpn,u~1 bq,rn!Jerg~rf ~~IW#P: .... .(Sh) 
mskopab:n.Uck:osall11Uat>guldtläta .. 
Isopterygium alpicola (Lindh. & H. Heden. (Sh) 
pohjankiiltosammal, nordlig skimmermossa 
~hY!i4N1~fegi~mH]Jqfit;ir.les(He~?/·)'Gär~;·· (St) 
ahdinsamma1•·•§äckrtii!lqtno$sa{vl.ltt.el1sprötilloss~) 
Tortella inclinata (Hedw. f.) Limpr. (Sh) 
etelänkiertosammal, kortbladig kalkmossa 
(kortbladig krusmossa) 
UJål~ ci-ispcr~eg\V.) 13,pd.·•·• (St) M 
tammitaJ&usa:rnwhlr·ktUsig .. ul9t~(@!~l1ättemöss~) 

Valtakunnallisesti uhanalaiset maksasammalet osa-alueittain 
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Pm,Kh 

A VS St U Ky H M Va KS Ku PK 01 Oi Lek Lpo 

H Hävinneet 
Cephalozia lacinulata (E) 
~t~l~npilltisalllJll:al 
[)p!ti]lia gvata (E) 
saksisammal 
Haplomit1·iu111 hookeri 
teilisammal 
Ltfphozia .c.åpifata 
råtltalovi~i:lmm~ 
Scapania compacta 
etelänkinnassammal 
s.m~sf!.loftgi 
kotrrttkinnassammal 
S. parvifolia * 
notkokinnassammal 
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E Erittäin uhanalaiset 
cephqlozia 1nåcounii (V) B 
;hi~1Jpi_}lti§~ffi'lJ.1Jtl 
Frullania oakesiana * E 
lännenkarvesammal 
ll!~~~Q'l/~lla .. un~~~tlifolip 
etelärikaulussammitl 
Marsupella funckii E H E H 
polkupussisammal 

V Vaarantuneet 
f!~as~rophyl!Um sjJhenqtoE~ (E) 
kururaippasammal 
Calypogeia suecica * E E E E V V V E V 
kant9p~ap.u~~J:llmal 
Sep}ialqzJa. catenulatå * 
ka.ntopihtisatnmal 
Chiloscyphus cuspidatus (H) H V V 
ota-alvesammal 
c. fatifqltås 
isoalvesamma1 
H arpanthus scutatus H V H V V 
korp~altios~T:~aJ 
Lop~ozia perssonii * 
kalkkilovisamtnal 
Mannia fragrans V V E 
t~oksuk~ppyräsan1mal 
.Nowellia clirvifolia. * V V 
rak:kosafumal 
Porella cordaeana V H E E V V 
kallippuppssamll)fil 
J!adula lil((jert~ergJana 
kalliosuomusammal 
Scapania aequiloba V V 
törrökinnassammal 

H 

St Silmälläpidettävät taantuneet 
Jungermannia leiantha * St St V St St St E V St St St V V Sp 
kantokorvasammal 
L()phoziå åsq~nde.ns ·• * St St St Sp ,Sp 
Pikkt1lovi$1iiDmai 
Marsupella aquatica * E E E E E V St Sh 
pufopu~sisalllrnal 

V E M; ·. sp}zap~lata. ~ 
pphj(lnpussisarruria1 
Scapania nemorea Sp - St H 
lehtokinnassammal 
']!rtclilJC{ll~(}.tomentidlå St: 
harsosammru 

Sh Silmälläpidettävät harvinaiset 
Anastrophyllum cavifolium Sh 
.!untu~raippasa111mal 
it michauxii · Sli 
et~~iipt~ipp~s~tAa~ 
Arnellia fennica Sh - Sh E V 
~urja11s~1"11J:nal 
Cq~qpephalum 
-rt1UtUS~m111~1 

201 



Cryptothallus mirabilis (Sp) 
piil?s~111al 
lfrelrlonotUS: rilfytiQ~åtpiiS: ''' 
p::g§~~s.~m~l..... ... ........ . 
Frullania fragilifolia 
}1(lprctk:a~~.~arnrnal 
"E. tq'!}ariscr .. ..... ·.... ··· 
!~q~ary@~~(l! •.·. ·•. ; 
J ungermannia obovata * 
koskikorvasammal 
Lop~ozid bad~~sis * 
;kääpiölovisammal 
L. bantriensis 
lähde! ovisammal 
1:Ef:6ilåris'•* 
kQ.J~lQviså)Jllllal : 
L. grandiretis * 
karhun! ovisammal 
.L/laxil<st) . 
f:;ml{.(lJ()yi~~rp:ffi~l 
Marsupeila spm~sijoita * 
YMc:>riJ?H~~i.~amm~~ 
~· .{Pl'-l.gr1 .. ·. )" 
pikKt1PU~$istrntiiläl 
Reboulia hemisphaerica 
lastusammal 
Riccårdia incU:rvata * 
kouruliuskasammal 
Riccia beyrichiana (Sp) 
etelänhankasammal 
~~iifla~tå erås~i?etls 
PM1~~iW~;lS~AA1,1XlflJ 
S. cuspiduligera 
pärskekinnassammal 

A vs St 

Sh V -

~ 

'" v Sh -

Sh Sh -

Sh 

Sli B 

Sp V sh 

"Sh\ S& 

Sh H 

Sp ~iiJ11~!1~pi~~!tiiyät pu~tteellisesti tu~netut 
'GepJii:llqziqdffinis (V) Sp Sp 
;!191l,<;gp!lt,t!§~J!l~l 
Cephaloziella elachista * Sp H 
etelänrahtusammal 
€.11J;lissalo~8i.·* 
hä!!lffi(l~I(lllill~(!ffiJ!!ill .. . .. 
Gymnocolea borealis * 
I.et.t;<JEM.RgP'!§.am;m:~l .. · ...... 
f:arnese~i~.ll(l a~ttannalis * Sp H H 
kalliokaiilussammal 
Jungermannia atrovirens * - Sp 
pärske~c>rv.as~ITI~~~ 
L~p~~ria (!longata :Ii< 
·~!1Pill9:Yi~~mm;ll. ........ i •... i •. c ..... b 

u 

Sh 

sil 
Sh" 

V 

Sh 

v 

V 

Phaeoceros carolinianus ** - Sp 

uurrehankasammal 
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- Sh E E 

,;.;;..... 

Sh 

y; v···· 

E V V Sh 

- Sh Sh 

Sh V 

E Sh E Sh 

...:. Sp Sp 

E Sil - Sp Sh Sp V v 
- Sp Sh 

- Sh 

- Sh - Sh 

E Sh 

E ··sh 

=······si> 

Sp 



Valtakunnallisesti uhanalaiset lehtisammalet 

A VS St U Ky H M Va KS Ku PK 01 Oi Lek Lpo 

H Hävinneet 
Cynodontium jenneri (Sp) H 
lä.np~ll~m:~.sammal ..... . 
Dif;rånodontium denudcitum H 
jot.J.hisåmlnif 
Distichium hagenii (E) H 
polljlli,)kaht~is,~(liTiffial 
F{ss,{dens .~r:acilifelius· * 
'h~n.tQsjipl&amm~··· 
Orthotrichum diaphanum 
tc:LIT1Pilt.VPJ?.~saiT1mal 
o.·striatum 
Y:Iimniipp(l$fl.mmru 
0. urnigerum (E) 
p~~sil1iippas~mTal 
'fseqtjoleskeapq~~nsc(St)) 
~t~lä.tuko~e.~~$atg~al 
Pyramidula tetragona ** 
nelikolkkasammal 
~~{zorjzåtuin.af?cdrtijl~ziFnum ··{$ii) 
:q~P!'•J~py~s~J:\L .. · .. ·.· ..... :. 
Seligeria campylopoda (E) 
kaarihitusammal 
$~rpolifskea foiifervi>id~s 
hitulukinsammal 
Timiniå megapoiitana 
pui~to!uppi~3[lll~(ll 
.l1loJa drumm()ndii 
~u:rr~tak](usamm~ 

E Erittäin uhanalaiset 
Anomodon rugelii 
etelänruostesammal 
Cifriphyllum tomff;åsohii 
eteläfihaivensammal 
Desmatodon cernuus (V) 
nu8k!f~lapiosa?1.111al 
piclt~Jyma capillaceurn (V) 
hiuskoukkusammal blcl:a:nu:m vfride · ·· · · ·· 
katk?~ynsi~~gtt11a.l 
Grimrnia.·· tf:!':pmala 
~t11~iY~$~IDllJ .......... \ ... ·. 
Gymnostomwn caicäl:eum 
kalkkipahku.r~sammai, 
JfY$roamb(ystegium···ttn~ (Il) 
Sl.liPPl1taii1Il11.lk:lca.sl:\11'll11ttl 
Orthotrichum lyellii 
isohiippasammal 
p. P9lens 
•ket!Jtihiippq$~1fl 
Rhabdoweisia crispata (V) 
kpl<>.~ärp.äns~p}gtal 
~Y:Eo/J9rt 'c~n~lfje,us. (ij) 
etelärtuurresammal 
Z. viridissimus (H) 
viheruurresarnrnal 

V Vaarantuneet 
f:faxlX{urnfa Viftdis 
lah.9kaviosammal 

E 

H 

H 

E 

E E E 

E 
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Coscinodon cribrosus (Sh) H H V 
kolusammal 
l)icf:qfium·••·•ta(lri~Uiit 
li!l111~i:*Yt1~i.&ll;n1ffi<J.J ... >/ : 
Eurhynchium speciosum 
katvenokkasammal 
~<.~ifiiitiim 
isonokkasammal 
Limprichtiå'lapponica * H H V V 
l(lpiJ1sirgpisi:u~~al 
N~ckerqpermata 
b~Plll"!ipp~§~l-ttrp.(ll. 
P lagiothecium platyphyllum 
p1Jr9l~*il:§.fl!l)Jl?.(ll 
'Polytrich~trum pdlltdis~ (Sp) 
•etelänkarhunsammal 
P seudocalliergon angustifol. * V V V 
poNellf\lsq~ctmmal 
'f. turge~p~rzS, 
lännell11.1$Qsammal 
Psilopilum cavifolium (Sp) V 
I.apinlipgo~;fmmal ...•..••... 
S:e.lil{f:~i(l vrevifqli~ (Sh) 
kaitåhitusammal 
Sphagnum imbricatum (St) V V V E 
rannikkorahkasammal 
Spryag~ttrrf,'@olle;(St) 
numrniråhkasammal 
sjJiachnum melmzocauion 
poh j (lllS()n1pas(lmii1:(:ll 
~i"!fJJfa. g.ayttriSO: JSh) 
trtl:lW.I"irnPPi~~t!l. 
Tortuta mucronifolia (Sp) E 
kalkkipartasammal 

St Silmälläpidettävät taantuneet 
1JryUn2n~ö.pdrnen$e St V Sh 
silmubiirensawmal 
.: .• , •••••• 'J•.• .••..•. : •• : •••••.•.. : •.•• • •..••••.•.• • •••. • •••• :.•. 

* H: Meesia longiseta E E H H E H Sh Sh 
is()nuijasal111Tl~l 

St St OrJhqttichum';$YiiJn{!:itämiän 
a::u;riiJ!iippasaiJim~ 

st· 0. stramineum * St E 
h~ilhiippasammai 
Oxysteg1,ls tifnuirosJtis ·. ~ 
turrisammal 
Philonotis calcarea St E E St 
kalkkilähdesammal 

§~. Sil~iilläpid,ettii~~t .harvi11aiset 
~r1Jl1l].oilon4ealbatus (St) Sh 
ke!lOSatniDal .. · . . 
Anoectangium aestivum * sh 
muhkusammal 
Allonzqbryufh}ulaceum' * 
kurusammal 
Bl)löe,)ltJz,:ofJHyllum feh·uginasC. 
idänpunatyyisa111mal 
BrJ1rirn t;r)l()Philum 
tu.nttujhiitensamm~l 
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B. nitidulum * 
seitahiirensammal 
~åhipyli~fiJ ~{qd;es 
;rantaväkä$.ammal 
Campylophyllum halleri * 
haraväkäsammal 
(;irtiphyllun: .~~fl'ositnt, 
vtlorihaiyeqsammal 
Conardia compacta Sh 

~~1~~#6~i(;m:;uiitbitii(Sp) .. Sh 
risatorasammaL .•·· ·•. 
C. suecicum Sh Sh - Sh 
isotorasammal 
D~s:mdtot{~fl. ~ystylius ·(V) 
alppilapiosammal 
Diphyscium foliosum * 
munasammal 
l;>itrfcJzum *{)nåtu,m•·•·* 
tunturikarvasammal 
Encalypta mutica (V) 
pohjankellosammal 
~· fJro~era 
is9k~Ilp~~ma.l 
Fissidens pusillus (H) 
koskisiipisarnll1al 
Grimmia anoäon 
k)'ttydild"Yisammal ·. 
G. decipiens * V 
mälc,ki yisatprpal 
q. do11niana * 
barm.okivisammal 
G. unicolor * - Sh 
etelänkivisammal 
Hyd,lqgriirzmta .. mollis 
kurkkiosammal 
il:Yi,~åli:Y!Jnumcochieårifolium · * 
kourupurosammal 
H •. tholle 
1åpitiPl1rqs~ffilJ'la 
H. norvegicum * 
pikk~pur?san1mal 
Le,scura~a plicatq ~ 
tunturikoukerosamm.al 
Myrinia pulvinata (St) 
tulvasammal 
Ort~qtrich~~ cujpw·atttm HS1P J 
etelätlhiiPPf:\S:mun!ll 
0. paradoxum 
pohjanhiippasammal 

~~Rf~~~i~::;}p~~tissu~(V) 
Plagiomnium a;:ummondii * 
idänlehväsammal 
Pseudotesk:e.e.fla P9Pill()s:a·· * 
pohjanvaskisanunal 
Seligeria donniana E 
sahahitusammal 
s. ~ubiijt.mgr~~ (E) 
p!jj91limsaJpJ1l.al 
S. tristichoides 
rivihitusammal 

H 

V V - Sh E 

- Sh H V 

- Sh H Sh 

H 

Sh 

Sh 

Sh 

V Sh 

E Sh 

E Sh 

Sh 

V Sh Sh 

Sh 

E - Sh V 

V 
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Timmia norvegica (V) 

I(lpint\Jppi~amm~l ....•. , •..... ··.··•••· .. ·.·•· 
Ttemdto.dop lq.~{~virerrs * ·· 
qi}(gJ@plt\~l:lfDm{l.J· 

A VS St 

Sp, ....... Silm~IJ~J?iJl~.tt,~.Yät.PI.l.lltt~~!Ii,~~~li ... tMilll~tl.lt 
A~aulon m[ltieum· *"!< : Sp' H . sp 
pampJil~ammal . , 
Amblystegium saxatile * 
notkoritvasammal 
14YoifgsirBIJih(al&~g{pes (st) 
PillQ$t\1.1.1mali 
Bryum rutilans * 
pun~iiref1~'1111!nal 
{)ie':alJO~tf;psig ·. cirrata 
~tet@p{>trQ§(lffiffittl 
Dicranum sendtneri (Sh) 
t41igakx~~i~~J!ltp(ll 
1Jidyr1JoiloJt·insulB1JlJ~ ** 

Sp 

Sp 

Sp 

H M Va KS Ku PK 01 Oi Lek 

Sp Sp 

Sp Sp Sp 

- Sp 

~!~l~!l!l111:!Pt!l:(l!H~mm.~l.l ........ . 
Drepanocladus sendtneri * Sp Sh - Sp Sp - Sp 
kalkki~irJ.?p!~~Wtp.al 
!}ntosthodon]asglpulårtS ** 
piennarsammal · · 
Ephemerum recurvifolium ** 
kalkkimieronsammal 
Jj].>sessile. ~* 
dlckami~mllsamJtUd 
Fissidens b1yoides ** 
piklcusiipisallltpal 
G;tirnn:liä se~~itgna)* 
lcy1:(}!4Vi$@I,f\P:ml,.•············· >'' 
Orihoih(xium lapponicuni * 
l(lpii1pahtCi.~~Il11llal 
gnhotJ~fchyn;peflUcit{um··•·r 
mnwr1PJ~PP(!~amm~1 
Phascum floerkeanum ** 
hitusilmusammal 
J;~yii:~rniir~iläP.#i~a~'·** 
.tl.t1PP.m:ammal 
Physcomitrium sphaericum ** 
pallosuppusammal 
ilfleuriäium/acllJnihatttm ** 
oj~itl1äs~m~l 
Poitia davalltarza ** 
rikkatoukosammal 
!!· i~t~t1JJ;t?.4i~.···~* 
peltptpu1cosapu:r~@ . 
Racomitrium macounii 
l(lPill!}~fCi.~~flltp'll .......•.............. 
'J!Mzq:rnnium graclle (B) 
rorJIPll(:}bY.i\$amm~L ........ . 
Rhodobryum ontariense * 
kalkkiruusukesammal 
~2hi1tidium· t~~~fiim ~ 
lapillpfifi~i$atnn:lal . 
S. trichodon * 
~.u~tap(lllsisaT.IJ1<ll 
~~[ig~ri(l reeunrctt(l 
ytPl~Phim&wnmru 
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Sh 
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Sp 
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Weissia longifolia ** 
ufi1pisy~~r~.~amn1al 
W"· squarrosa, **. 
~Ö.ITts$.Yl<~:r§s~mJJi~I 

Sp Sp 

Alueellisesti uhanalaiset maksasammalet 

Anastrophyllum hellerianum 
kantoraippasammal 
A~te~~lla. gfadlis 
"Js~~oy~ll1pn~~a,1 
Athalamia hyalina · 
peiJ,consamiU.al 
Barbilopk(jzi(;lpif1steådii 
suopykäsammal .. 
Bazzania tricrenata 
pik~\J~(l~a~~mmal 
~· tri~o~a~(t 
isosåhasaninlal 
Cladopodiella francisci 
kääpi~~ihmasa~rnal 
F'rullani(J dilat<J;ta 
rnn}(gk.I;UY{!$1llllJ:!i~ 
Geocalyx graveolens 
ryytisammal 
Gytn.nomitrion ~bf2cifinaturrt 
Mttl.lri.tto~(lsall)mal 
G. coi·allioides 
k()ralli}1opeasa1Tirnal 
(].qq1JAui1J: 
~t~liUl1:loM~awm1il 
H mpanthus flotowianus 
p~rok?Iti9~~II1TP~1 
lfpt?ermannfr: ex.sertifolia 
purokorvasart1mal 
J. pumila 
porjan.Icol!:.~~aiilll"lal 
Ifurzi(J.P'flfciflor(J 
viiksisammal· 
Lejeunea cavifolia 
k~tjlls~Q}.mal 
[.op~JJ?,~iq giJ!manii 
tulvälovisammal 
L. rutheana 
lettolovisammal 
lt!~nJ~ia pfl~sa 
karva1cäppyräsM:umil 
Marsupella emarginata 
kalli()J?U~siS(;lll)mal 
M oerc1da hib.ernica 
etelä.nkebräsarnmal 
Mylia taylorii 
kallionäivesammal 
:P{a;rdiå bref#leri · 
tunturisiiransammal 
bd{}lltoscizisma · derlUdatum 
it~PY?~ösamp;tal 
g .. ~ltz'!gatum 
l'MtliP:YtiriJ~a.mffial 
0. macounii 
~all~?~~?rö~~~tp~l 
fe((cd~J?i~ (jtl.~dr(l~<z 
j~tt1I~~ai11m~~ 

+ St St 

V 

- Sp Sp 

+ Sh 

+ Sh Sh 

St V St 

+ + Sh 

E E 

V H + + + Sh Sh Sh Sh Sh V 

E V E + V E Sh E V 

V - Sp + 

+ E 

+ V 

E St + Sh Sh + + + + + + + 

+ + + Sh - Sh 

E ? E E V V + + Sh 
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Porella platyphylla 

.rmu~81?t1!19~~~~Tal 
Pnisanthus,,sueoicus 
l,cgm~w:nm~L ..... 
Riccardia chamed1yjolia 
1 uhtaliuskaS'lll}~al 
~i~~ia.·sqrocarpa 
ruusukehankasammal 
Sauteria 

S. gymnostomophila 
loukkokinnassammal 
S: hy}Jef!~OI~~q 
lapirtkinnassarnmal 
S. paludosa 
hetekinnassammal 
,S, spitsbcl·g~l1;Sls 
I13.PhlciJ1I13.$SI:liptl)~ 
S. subalpina 
p()hja~~ii1~?ssammal 
S. u]i?inq~a 
tunturikinnassairnnal 
Tritomaria exsectiformis 
polkl1käiTlll1ensammal 
T~pqlita 
P11~$i1cii.mmen$a,m1Jifil 

A vs St u Ky H M Va KS Ku PK 01 Oi Lek 

+ + V + ? E E E V V 

sh V sh + V V Sp - Sp - Sp Sp 

E 

E E + 

HEE E H VV 

Sh Sh Sh .. V V Sh Sh Sh Sh Sh + + + 

E 

Sh Sh V V H E V St 

Alueellisesti uhanalaiset lehtisammalet 
Andreaea crassinervia 
suonikarstasammal 
A. tothii (:tvl) 
~t~länkarstas::ti~ål 
Anomodon attenuatus 
taljaruostesamn1al 
Antitl'iqhia .. cw'tipendU/q 
norkkusammal 
A]Jlodon wörmskioidii 
sopulinsall}lllal 
J1_rctoa~qtv~ya 
palja~k(ttlapa,$~al 
Aulacomnium turgidum 
tu~tul"ihuopa~ai111TI~l 
Bartrqmia hall~riana 
pal1ta()JJ!~l1aSaiTimal 
Blindia acuta 
säiläsammal 
/}tae hyt~eJ;ium satHnum 
na~ii1~\li;J$erosamm!fl 
B. glaciale 

B. latifolium 
sopulinsui~~rosa111mal 

f.l·• tur:!ffdum 
ktiltasuikerosammal 
Bryum alpinum 
valumahiirensammal 
cålliczadium····haidaniiinum 
k.~t:Yesa111n;u:al 
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+ + + + Sh 

E E E 

Sh Sh V + + V + 

- Sh Sh E V + + V + + + Sh + + 

V E 
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+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Calliergon richardsonii St St St St E St V V V + + + + + + 
lettokuirisammal 
C:q#lpY liu1ft t;~li::(lreum + + 
:kålkk:iväkäsammal c. (;iz,ysophyllum + + + 
suippuväicäsanliTial 
C. protepsutJ1 
lehtoväkasamnial 

+ + 

Catösco/}iunzlligatum H E V + + 
1TI.tlstap~äsammal 
(:inclidium ~tygiiim 
le.ttokilpisammal 
C. subrotundum H E Sh Sh + + 
1uhtakilpisamll1~1 
Cf!esrrum. alpe:~tre 
lapintöppös&mrnal 
Conostomum tetragonum V V V Sh + + + 

Cynodontium polycarpon + + - Sh V V H H 
eteläntorasammal 
Cyrt()mniu~ hyrtu:mophylloit1es 
kurulehväsammal 
Desmatodon heimii + + V 
merilapios~mmal 

D· latifolius 
tuntu!illlPj()S1.Urimal 
Dichodontium pelluCidum V V V 
vesikonsammal 
Dicranella palust,-is 
lcair~nuld<asa.n~wa! 

H 

Dicranoweisia crispula Sh V ? V Sh - Sh Sh 
nmtapörrös~rnmal 

H V V V Dicranumang~tum 
äimäkyn~isi.l:tilJnal 
D. brevifolium + + + V Sh V V V V Sh 
kalkkikyrysisa111mal 
D~ . elqngatum 
tul1turikyl1SISl:ltrll11al 
D. fragilifolium H E E E V Sh Sh Sh + + + + 
h~prakynsisammal 
D ... lifioneuron 
lännenk:y11sisatfifl1ti1 
Didymodon fallax + + + E Sh 
isotumpurasammal 
D2 :[errugineus (M) Sh V 
sirpp~~ll1Pllrli~lill11llli1. 

Sh D. rigidulus 
itutUinpurasatnmal 
Distich{um · il~qli~t;him 
kaarikähtaissammal 
Dryptodon patens + + + + E V V V V V E H V 
tierakivisammal 
E;ncdlypt~aff'inis 
idänkellosammal 
E. . brevicolla E E 
pikkukellosatpmal 

Sli H lf.rhaptocarpa + 
uurrekellosammal 
Eurhynchiiiiitdizgustirefe + + Sh + 
lehtonokkasammal 
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ka1Hosi~pi,.~~JI1111~1 
!i·fontanli~,(M)·' 
vellamon.sammal 
F. taxifolius 
leht()siipi§~l111Tl~l 
fii viridylits 
~Y~Q$YP!§~~l ... 
Grimmia elatior 
ispki",'isatpl11al 
f'J:.~• · hattman{r 
lehtokivisammal• 
G. incurva 

mustakivisammal 
(]ymnosto1flum aerttgiifqsum 
Yi11~:rp@lct1r.a.~~Il1~lJ . 
Herzogiella seligeri 
kantohohtosammal 
fl. sii:iåi"JiUt . 
Jould(()h()litosammal 
H. twfacea 
k~rpi~o~tosan;t~al 
H omaf~a ~es~epi{MJ 
koloviuhkasammal 
Homalotheciiim····lutesceizs······ 

H omomallium incurvatum 
lenkosammal 
t{ygt@fhbJi~t~gtuin fiii~(åttle 
kosldtammuktasammal:.· 
Hygrohypnum alpestre 
pohja~p~r()Safl'liil~l 
lj;, lilf~iusc[Jl!f'f 
J"()S()pp~()~ll.II1J:il~ 
H. luridum 
etelänpurosammal 
f!Ylocomi~stfiilii!fite,naiiiuffi 
P()~j~(!fr()S.S.~t?!a.1• 
HynienosfYlium recul~i]:osililm 
~a.liiop~h~~rcwa.mmal 
lf~Pnlfm 9f!lf!.R~{$lff1 (:t4J 
rnsko.pal:mikkosanunål : 
H. callichroum 
yuoripa.llni~~osamrpal 
lf. }17tjJpnens 
etelänpalmikkosaiilt'nal 
H. pratense 
lehtopaJmilcJ<()S.RITimal 
H. · recurvtttum 
~aJ~pa.@~.l<k;()s;~a.l .· .......... . 
Isopterygium alpicola (M) 

P?N~K~ilt?~~~ma.I 
bescuraea saxicola 
kålliökoukerosammal 
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+ Sil' + 

+ + + 

+ + + ·slf 

Sh Sh + 
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+ + + + 

+ + Sp 

+ St St .. + 

St 

+ + H Sh 

+ + + 

+t + 
H 

-
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V E 

V Sli, ·V: 

E E 

Sh Sp + 

Sh 
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~ Sh Sh 

V V 

Sp SJ:i E E 

V V V V V E. Sh 
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H H Sh + 

~ '•, 

V Sh V V Sp V Sh 

E V Sh 

V ·sJ:l Sh v Sh Sh E E E E 

Sh 

Sh + Sh - Sh Sh Sh E 

Sh Sli 

V 

V 

V Sli V 

E + 

- Sh V + 

V 

V Sh V V V V V Sh V Sh 



A vs St u Ky H M Va KS Ku PK 01 Oi Lek Lpo 

Leskea polycarpa Sh + + Sh E Sh E V E E 
viitasammal 
i#ucqbryuiiz §tqTJ,d,iim 
khlliq!lgh}(asaiJ'it;rtal 
Leucodon sciuroides + V Sh 
oravisammal 
fllip]liit~~~~:'v~riztl9#"4 E E B E H V E E 'H E 'E st St + Sh 
kiilto~iropl$~mru 
Loeskypnum badium E V V V V St V St St St St + + + + 
~ulw~.i&BJ?i~~~n111.~I 
~f!.~siaf(iqitetra E ':E H 
J<~dr.:t$~mm~t 
M. uliginosa E V 
tihkun~ij~s~111~~1 

Sh•c A[nium· .. ··arnljigljum t + 
puml~hv;~~~ffill1al .· 
M. marginatum V E Sh V + 
~~!pelehväsammal 

V :Af •. ·spinosum 
pohja.nlehväsammru 
M. thomsonii E + V + 
kalkkilehväsammal 
Myurella julacea + 
limisiimasammal 
Neckera crispa E 
isp~iipp1JS.(1Illfl1al 
Opll{)flJzOrus virtzifs. 
lettotihlrusammat 
öl·iizoiizecTum ciziyseum 
k!Jltap~rytas~Tlcil 
Orfhot~ichu'fl: affifie 
s~a.rnihiipp(l$~tna1 
0. alpestre 
p~ht'}hiipp~sall1rnal 
Q. a,nomall#IJ. 
~~1c1cJhiJPPtW<lnl111W 
0. fastigiatum 
pui~t<?hi~Rpasatnmal 
q:pallens V E V 
l(aly~l1iipp~$~p:lf1l 
0. pylaesii + + Sh Sh Sh 
lokinhiippasammal 
Paliifl(iellii·'f(Jmmutåiå V f. + 
iSQll\f4rt"~§~trunal 
P. dedpiens · V Sh Sh + 
pohj~~pHurre~a111p1al 
Phllon:qtis ser.~rJ.ttl + + 
särmälähdesammal 
Plagiobryum zieri E + 
lapi~seit~sarw~al 

Sh J?lq~~omnium elaiurh St 
fihJ4il.f!hy~sammal 
P. rostratum + + - Sh E V E V V V 
nokkalehväsammal 
f>. ril'lauzåium 
P9i't\llil~h,v~at;nllJ,(ll 
Plagiopus oederiana + + + V 
p~IJps~~ll1al 
f'lq$!l),Miecium {~tebficol~ 
J~pi~9l~~llq;l$13.ffi!ll~ ' 
P. undulatum 
poimulaakasammal 
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EJlqfid~ctyd jungermafl1iioläe~ 
khlkkiluldnsammal 
?tai)igyrTum 1:li/Jens · 
näädänsammal 
Pogo~atum al()i,4es 
~ltPh!~~~l§~JPwij 
Pohlia crudoides 

A vs 

+ + 

P.. a.11. t~.v .. a ... r .··.s~a .• s.a.m .. fi1al 
P ~ wahlenbergii Slf Sp 
hetevå:I'stasammal • , 
Pseudocalliergon lycopodioides + Sh 
kalkkirp~osammal 
tf. trifal·f~tn 
matosammal 
Pseudoleskea incurvata E 
kivikoukerosammal 
·f:~.(år{icosil 
wbJ~oJil<ero$~miD€ll.· .... 
Pseudoleskeella tectorum 

St 

sh 

kalliovaskisammal 
j>seqdqsc[eropo(fil{m 
lammassammal 
Pseudotaxipkyll~m 
kolokiiltosammal 
Jt~~(qpill{ilzla~yigatum 
rat1t~Iipposa111mal 
Racomitrium aciculare + + 
ptir~tier~s~mmal 
R, aquatiCUlfl + 
tihkutierasamrriäl 
R. sudeticuin + + Sp 
tunturitierasammal 
Jt~a~do~~isia f#~$ + 
J\aUiQl\.:~.m~I.IsClll"lm~.·.·•· >·,··; .. · •.. , 
Rhizomnium pseudopunctatum + + + 
lettolehväsammal 

~X~~~~~um)~ip;frioicies·•·cM) 
Rhytidiadelphus loreus + 
lännenliekosammal 
Jihy~dl~rp .· r~gQsum 
PPPTI~§mJ'llilfll 
Sarmentypnum sarmentosum 
Pt,tl1'%.V:tri~~IPal 
Sghistastegapennäta 
aarnisammal 
Seligeria diversifolia 
idänhitusammal 
Serpolttfked subtilis Sh 
lehtolukinsammal 
Sphagizwn aongstroemii H 
kuultorahkasammal 
& contortuin 
k~:yriilehtip~ltkäs,~;;tl 
S. palustre + + + 
etelänrahkasammal 
~.pulc/trun: 
IW.rJemMkasilltimal 
S. subfulvum 
P?h j(llll"ahk~sall1J11al 
s. subnitens + St Sb: 
kiiJ()I"Ml<:~sa,mm<t.t 
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A vs St u 

Taxiphyllum wisgrillii Sh E + 
kinnnnelsannnnal 
Tayloria lingulata 
lettomarrassannnnal 
Tetraplodon angustatus V Sh 
poronraatosamnnal 
Tetrodontium brownianum coll. 
loukkosannnnal 
Thuidium delicatulum + Sp V 
etelänhavusannnnal 
T. philibertii + + + + 
sirohavunsrumnal 
T. tamariscinum + + Sh Sh 
lehtohavusannnnal 
Timmia austriaca + Sh 
isotuppisannnnal 
Tortella fragilis + + + 
haprakiertosannmal 
Tortuta norvegica 
lapinpartasammal 
Ulota crispa (M) + + Sh 
tannnnitakkusannnnal 
U. hutchinsiae + + Sh Sh 
kalliotak:kusamnnal 
Wal~nstoifia tlmdrae V Sh V 
poh jansirppisannnnal 
Weissia brachycarpa + H 
tönnäsykerösannnnal 
W. controversa + + Sh Sh 
ojasykerösannnnal 
Zygodon rupestris + + Sh Sh 
kalliouurresrunmal 

LEVÄT 

Levien uhanalaisuuden arviointiin ovat itiökasvijaos-
ton puheenjohtaja Pertti varapuheenjohtaja 
Tauno Ulvisen, jäsen Heikki sekä sihteeri 
Heidi Kaipiaisen lisäksi osallistuneet asiantuntijoina 

Hällfors ja Olof Rönnberg. Työryhnnä on saanut 
nnyös Orvokki Ravangolta. 

Tiedot levien taksononniasta ja levinneisyydestä ovat 
edelleen varsin puutteellisia. Erityisesti sisävesien 
levästö tunnetaan huonosti. Uhanalaisuuden arvioin
tia vaikeuttavat nnyös leväpopulaatioiden normaalit 
vuosittaiset runsauden vaihtelut. 

Suonnessa arvioidaan olevan 7 000-10 000 levälajia, 
joista valtaosa on pieniä (nnikroskooppisia). Vähäis
ten tietojen vuoksi uhanalaisuustarkasteluun on voitu 
ottaa nnukaan vain noin 200 suurikokoista levää (3 

Uhanalaisten levien luetteloon on yhdeksän 
uutta lajia. Kun otetaan huomioon edellisestä 
luettelosta poistettua lajia, nnaassannnne on arvioitu 
nyt olevan 17 uhanalaista levää. Niiden jakautunna 
uhanalaisuusluokkiin on seuraava: 

V 

Sp 

+ 

+ 

V 

Sh 

Sp 

H 

Sh 

St 

V 

E 

+ 

E 

E 

H 

E 

Sh 

V 

V 

1990 
1985 

M 

V 

Sh 

V 

V 

V 

Sh 

V 

H 

Va KS Ku PK 01 Oi Lek 

V V V E 

E V Sh Sh 

Sh St St St + + + 

+ + Sp 

- Sh Sh Sh E 

E 

V + + E + + 

V V V V Sh V 

E E 

E 

E Sh E 

E St + + + + 

V V V 

V V V 

E V St Sh Sp Yht. 

6 
2 10 

5 
1 

17 
14 

+ 

+ 

Sh 

+ 

+ 

+ 

+ 

M 

6 

Uhanalaisista levistä haisunäkinparta 
luokiteltu hävinneeksi, harnnaanäkinparta 

erittäin uhanalaiseksi ja silonäkin
braunii) sekä tumnnasiloparta (Nitella 

vaarantuneiksi. Loput lajeista ovat 

Edellisen tarkastelun 14 lajista kahden lajin luokkaa 
on nnuutettu. Aiennnnin silnnälläpidettäväksi luokiteltu 
harnnaanäkinparta (Chara contraria) on nyt arvioitu 
erittäin uhanalaiseksi ja tunnmasiloparta (Nitella bat

vaarantuneeksi. 

Pääosa uhanalaisista levistä esiintyy Itänneressä. Sisä-
vesien on vain kolnne, harnnaanäkinparta (Cha-
ra pohjannäkinparta (Chara strigosa) ja 
hentosiloparta (Nitella gracilis). 

Levien uhkana ovat ennen kaikkea vesien likaantunni
nen ja rehevöitynninen sekä ynnpäristönnyrkyt. Myös 
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vesien rakentaminen, ruoppaukset ja merihiekanotto 
ovat syynä levien uhanalaisuuteen. 

Levien uhanalaisuuden selvittämiseksi levätutkimus
ta tulee tehostaa. Erityisesti sisävesien suurikokoisten 
levien perustutkimusta ja ympäristövaikutusten sel-

Uhanalaiset levät 

Näk~ll~~!~aislevät 
(;Jhara iJUlgaris L.<(Ch~ftffitidd)·* 
l_lt:tistm~if1P~<l~.· .. sJ!Ws§P:g{~y .• • 
Chara contraria A. Br. ex Kiitz. (Sh) 
harmaanäkinparta (aitonäkinparta), gråsträfse 

~4~riJ ~J.·#~11ti'-(jri1~~·.·.·. 
&ilon~pma.\täb.tinii)gj:ip}Jtla,); $v~dsträf~~ 
Nitella batrachosperma (Reichenb.) A. Br. (Sh) 
tummasiloparta (tummatähtiparta), mörkslinke 

tp~§(a ~azit:ccrf1Tl1z.erri~\Yåhist * 
~t~ffi~ti!!!Pi:iEWP~~ •.. gr:q~lstriif§~ 
Chara strigosa A. Br. * 
po~janl,läldnJ?~a, algsträfse 
?fitella,;~~ali~(l (DC~) (;.:.~1 •· _.{~. 
RruY~S.§i.Jqp~~.Jict!Ix~~tiP~t\), Q.I~l<;~li~~ 
Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Groves 
tähtimukulaparta, stjärnslinke 

Cftqta <:t>!i~iv~n:s Sål.zm, * 
suppunäkitrpatta · 
Nitella gracilis (Sm.) Ag. 
hentosiloparta (tupasnäkinparta), spädslinke 

Luettelosta poistetut lajit 
%haråiftor[iaåXWå11fuö ·~äbrsf: (Sh).' 
pii~I1~i~p<ilja, .•.. r!lgg§gä.f~e 
Cfzara tmizentosa L (St) ,. · · · 
punanäkinparta, rödsträfse 

Punalevät 
'(J.hn(eq~a:p!ic(i((l (f{ll(,i~:J pnes· * 
~i~l}~y~~,.·.~~gt h.~ys~ 
Ceramium rubrum (Huds.) C. A. Ag. 
J~rnrnl1Pi11tileyä1 .. rqdsl.~~.{r(j.d •• !}3:vsmqssa) 
r()lyi<l~{tfJ.l!f~~lf~ .• <li~ds.~) ... <:_jr~vk * 
Yalt{f.JJ:t~id<:~~Y!i; ... IQQ .. g{,lffyli.ijg 

Luettelosta poistetut lajit 
Callithamnion roseum (Roth.) Lyngb. (Sh) 
f1IUSl!l~y~ \fli~S~~~II!ll(!v~), .. E()~~n~~~ 
j>olysiphtJ~ia ~i~r{!SC~/lS (Hudl)~'}''<:_jr(!Y; .. (St) 
ffil11ffi~llP:~.t1 .. \mt:ts,!~.m~!~xä.:).! .. ·.fJi.\t:lyr~!t~lf.··.· 
Ruskolevät 
Chorda tomentosa Lyngb. 
kultajouhilevä, luden snärjtång 
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vittämistä Itämeren leviin tulee edistää. 

Uhanalaisten levien suomen- ja ruotsinkieliset nimet 
ovat Vanamo-seuran asettaman levännimitoimikun
nan laatimia ja toistaiseksi muualla julkaisemattomia. 

Uhanalaisuus Elinympäristöt 

H 

E 

V 

Sh 

Sh 

sh 

Sp 

Sh 

M 

Sh 

Vi 

Vk 

Yi,Vr 

Vi,Vr 

Vr 

Vi 

Vi 

Uhanalaisuuden 
syyt 

Kh 

N,Kh 

Kh,Vr,O 

Kh,Mu 

Kh,Mu 

Kh' 

Kh,Mu 



Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

iJ:~tp~teris seo[lilrza (t:):Bauv:· * 
(}t~tllp~t,J,,. ~aggt9fsi1:1g 

Luettelosta poistetut lajit 

Sp 

Leathesia diffonnis (L.) Aresch. (Sh) M 
rus~()P~~lerolevä (lcorvasi~nilevä)~ slem,k111mpig (murkelalg) 
Plltnia rimos~ Kiitz:.(Waerniellå'lucijUga).(Sh} ·.· - M 
~~me~il}lskql~~l! .(rp:$kq~B:m~~tilev~)? !?!1:ln . gJ:g~§.amrrlt!t 

Uhanalaiset levät lääneittäin 

A TP U Ky H 

H Hävinneet 
Chara vulgaris (Ch. foetida) * 
haisunäkinparta 

E Erittäin uhanalaiset 
C~afa Cimttariä (Sh) 
,1Ifllnia~~Igp.p~a 

V Vaarantuneet 
Chara braunii 
si,lonäkinparta . . . . .. 
'Jyitella batrachpspennd • (Sh) 
:tuJIWlJ:l.Sil()Pt:lt~ 

St Silmälläpidettävät taantuneet 
Ahnfeltia plicata * 
risulevä 

B 

:.C:häråbaltica···~ St 
:it!n'Iyr~~:t;tälånp~ 

Sh Silmälläpidettävät harvinaiset 

V 

St 

St 

Ceramium rubrum Sh Sh 
tmniJJ~J?ihtil~vä 
19~ari:t · :strigosa 
lmlJjanpäkjnparta 
Chorda tomentosa Sh Sh 
kultajouhilevä 

H 

E 

V 

Sh 

St 

Sh 

Sh 

? 

Nitellä' hyalina H Sh .sn · 
~k~lyassilop8Ji:a 
NitellopsiS obtusa Sh 
tähtimukulaparta 
Polyides rotilndus * Sh Sh 
~y~;tl~haarukkaley~ 

Sp Silmälläpidettävät puutteellisesti tunnetut 
Chara connivens * Sp 
suppunäJsinpag~ 
!Halopteris sc(fparia * Sp Sp 
~Qt.I:J.tUP~l1 
Nitella gracilis Sp Sp Sp 
hym~sH?gart~ . 
:Sphacelaria f1ana * Sp 
;p~kkl.lkiYjtiJP&l.l . 
Sphacelaria plumigera * Sp Sp 
sulkakivitupsu 

V 

Vi Kh 

M Va KS Ku PK 0 L 

Sh Sli' 

Sp Sp 
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SIENET 

Suursienet 

Työryhmä 

Uhanalaisten sienten seurannassa ja uhanalaisuuden 
arvioinnissa toimikunnan on ollut sen itiökas
vij:J.oston alainen sienitvöt"Vhmä 

Kääväkkäät 1990 
1985 
1990 3 30 34 
1985 16 12 
1990 1 6 3 
1985 4 

Yhteensä 1990 56 77 

1985 kpl 5 29 26 
% 
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sieniin kuuluvat ruoste- ja nokisienet sekä kotelosie
niin kuuluvat härmäsienet käsitellään jäljempänä 
piensienten luvussa. 

Sienten uhanalaisuuden arviointi on vaikeaa mm. itiö
emien esiintymisen lyhytaikaisuuden sekä suuren 
vuosittaisen vaihtelun vuoksi. Tästä syystä monien 

taantumista tai häviämistä on lähes mahdotonta 
PUlltte:eHJlSet tiedot sienten~""'' """rJ~, .. t;; 

vuosina 1990 1985. 

M 

1 49 

7 

12 52 5 4 110 
39 

4 54 14 15 139 
38 11 80 

1 3 6 20 
4 13 

20 122 38 21 325 
1 100 

5 79 17 161 
100 



tynyt kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Sen sijaan hä
vinneiden ja erittäin uhanalaisten luokkien suhteelli
set osuudet ovat pysyneet lähes ennallaan. 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Uhanalaisten suursienten luettelosta on poistettu 
parantuneen tietämyksen perusteella 21 lajia. Niistä 
20 oli aiemmin silmälläpidettäviä ja yksi vaarantu
nut. Monet luettelosta poistetuista lajeista ovat osoit-
tautuneet aiemmin arvioitua tai laaja-
ala.Ise:mrnH~sl, joten niitä ei uhanalaisina. 
Kuusi luettelosta lajia 
on arvioitu kuitenkin vielä osassa maata niin 
uh:amHaJ:sel<SI, että ne on otettu mukaan alueellisesti 

luetteloon. Muuttunut taksonomi
kesätatin ,u,uu::tu.J 

luokkaa on 
on pysynyt ennal-

laan tai se on muuttunut silmälläpidettävien luokan 
sisällä. 25 lajia on katsottu aikaisempaa 'Uhanalaisem
maksi. Vain yhden lajin luokkaa on voitu laskea, kun 
aiemmin hävinneeksi luokiteltu keltakerroskääpä 

uudelta paikalta Pohjois-
Aiemmin uhanalaiseksi arvioitu 

hevosen ja lampaan lannalla kasvava lantapistesieni 
punctata) on katsottu hävinneeksi maastam-

me. 

Elinympäristöt 

Uhanalaiseksi luokitelluista suursienistä 78 kasvaa 
""'·i1h,vnni .. 1 ... o:; metsissä (taulukko 60). Hyytelösienis-

kääväkkäistä 94 helttasienistä ja tateista 
koitelc>sie:nistä 70 on metsien lajeja. Kää-

väkkliis1tä suurin osa on vanhojen kangasmetsien 
kun taas muiden sieniryhmien lajeista valtaosa 

lehtometsissä. Kulttuurialueilla, erityisesti 
kuivilla ja hakamailla sekä puistoissa kasvaa 
47 suursientä (14 lajeista). Näistä heit-

on 60 kotelosieniä 20 kupu-
'-'"'"u.:ua.l;:)'-'"•a lalllStc•sta vain 3 kasvaa 

Edelliseen uhanalaisuustarkasteluun verrattuna met
sälajien osuus uhanalaisesta Iajistosta on vähentynyt 
noin kuusi kun taas kulttuuriym-

truJtuutua. kasvavien osuudet ovat 

Taulukko 60. Uhanalaisten suursienten lukumäärät elinympäristöittäin. 

E % 

Metsät 34 7 103 102 8 254 78,2 
Kangasmetsät 3 62 20 87 

Vanhat kangasmetsät 2 2 54 8 66 
Lehtometsät 26 4 40 81 7 158 

Vanhat lehtometsät 1 14 15 30 

Suot 2 1 5 1 9 2,8 
Letot 1 1 4 1 7 
Nevat 1 1 2 

Vedet 2 1 3 0,9 
Lähteet 2 3 
Rannat 2 1 2 5 
Itämeren rannat 1 3 
- Hietikkorannat 2 2 
Järven- ja joenrannat 2 
- Tulvarannat 1 1 
Kalliot 2 1 1 2 6 1,8 
Kalkkikalliot 2 1 2 5 
Tunturipaljakat 1 1 0,3 
Kulttuuriympäristöt 9 3 28 7 47 
Kosteat niityt 1 1 
Hakamaat 3 3 15 
Kuivat 4 20 
Puistot, 1 11 

Yhteensä 49 7 110 139 20 325 100 

= kotelosienet, B = = kääväkkäät, D = helttasienet ja tatit, E = lopussa kaikki ryhmät yhteensä ja osuus 
prosentteina. Lajit on tärkeimmäksi arvioidun ympäristötyypin 
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hieman nousseet. Luettelossa on uutena mukana kol
me lähteiköissä kasvavaa ja yksi tunturipaljakalla kas
vava laji. Niiden osuus uhanalaisista suursienilajeista 
on yhteensä vain 1 %. 

Uhanalaisuuden syyt 

Suursienten merkittävin uhkatekijä on metsätalous. 
Se on ensisijainen uhanalaisuuden syy 78 %:11e uhan
alaisista sienistä (taulukko 61). Metsäauraukset, puu
lajisuhteiden muutokset sekä lahoavien puiden vähäi-

syys metsissämme ovat tärkeimmät uhanalaisten sien
ten vähenemiseen vaikuttavat tekijät. 

Niittyjen ja hakamaiden umpeenkasvu uhkaa 10 pro
senttia, rakentaminen 6 prosenttia ja ojitus sekä tur
peenotto 4 prosenttia uhanalaisista sienistä. Ilman
saasteet ja happamoituminen ovat Keski-Euroopassa 
merkittäviä syitä monien sienten uhanalaisuuteen. 
Ilmeisesti ne vaikuttavat myös meillä, mutta vertailu
sarjojen puuttuessa niiden osuutta on vaikea arvioida. 

Taulukko 61. Uhanalaisten suursienten lukumäärät uhkatekijöittäin. 

A B c D E Yhteensä % 

Keräily 1 1 0,3 
Kuluminen 3 2 4 1 4 1 13 0,3 4,0 
Rakentaminen 3 11 5 19 9 32 3 9 20 71 6,2 21,8 
Soranotto ja 1 3 2 3 2 2 3 10 0,9 3,1 
kaivostoiminta 
Niittyjen 8 8 21 28 5 6 34 43 10,5 13,2 
umpeenkasvu 
Metsänhoito 33 39 7 7 104 105 102 116 8 9 254 276 78,1 84,9 
- Puulajisuhteiden (9) (11) (1) (1) (42) (47) (39) (55) (3) (3) (94) (117) 28,9 36,0 
muutokset 
- Ikärakenteen (1) (1) (2) (34) (59) (3) (5) (38) (67) 11,7 20,6 
muutokset 
- Lahopuiden (4) (7) (2) (4) (23) (63) (14) (17) (43) (91) 13,2 28,0 
väheneminen 
Ojitus ja 4 6 6 12 2 12 21 3,7 6,5 
turpeenotto 
Vesien rakentaminen - 2 3 0,9 
Muut syyt 1 1 0,3 0,3 

Yhteensä 49 7 110 139 20 325 100 

A = kotelosienet, B = hyytelösienet, C = kääväkkäät, D = helttasienet ja tatit, E = kupusienet; lopussa kaikki ryhmät yhteensä sekä 
osuus prosentteina. Sarakkeessa vasemmalla on niiden lajien määrä, joilla ko. tekijä on tärkein vähenemisen/uhanalaisuuden syy; 
oikealla on niiden lajien määrä, joiden uhanalaisuuteen ko. tekijä on yhtenä syynä. 

Alueellinen tarkastelu 

Sienityöryhmä on arvioinut kustakin valtakunnalli
sesti uhanalaiseksi luokittelemastaan lajista myös sen 
uhanalaisuuden eri lääneissä. Valtakunnallisesti uhan
alaisista lajeista tehdyn alueellisen tarkastelun lisäksi 
työryhmä on koonnut luettelon myös alueellisesti 
uhanalaisista suursienistä. Tässä luettelossa ovat 
mukana ainoastaan sellaiset lajit, jotka on luokiteltu 
vähintään yhdessä läänissä luokkaan vaarantuneet, 
erittäin uhanalaiset tai hävinneet. Alueellisesti uhan
alaisia sieniä on kaikkiaan 42. Niistä kuusi on ollut 
aiemmin valtakunnallisesti silmälläpidettäviä. 

Myös alueellisesti uhanalaisten lajien uhanalaisuuden 
arviointia on vaikeuttanut monien sieniryhmien huo
no taksonominen tuntemus sekä yleisyys- ja levinnei
syystietojen vähäisyys. Tästä syystä osa luettelon 
lajeista on lähinnä esimerkkejä ryhmänsä paremmin 
tunnetuista lajeista. 

Uhanalaisia sieniä esiintyy eniten ilmastoltaan suotui
sassa ja kasvillisuudeltaan monipuolisessa Lounais-
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Suomessa, erityisesti Turun ja Porin sekä Uudenmaan 
läänissä (taulukko 62). Monien eteläisten lajien levin
neisyysalueen pohjoisraja ulottuu Lounais-Suomeen, 
mikä on osaltaan syynä uhanalaisten sienten suureen 
määrään tällä alueella. Uhanalaisia sieniä on paljon 
myös Hämeen läänissä. Etelä-Hämeen lehtokeskus 
selittää osaltaan Hämeen suurta lajimäärää. Toisaalta 
Häme on myös yksi sienilajistoltaan parhaiten tutkit
tuja alueita maassamme. Myös Pohjois-Suomessa, 
Oulun ja Lapin läänissä esiintyy runsaasti uhanalaisia 
sieniä. Pohjois-Suomessa eräiden sienten uhanalai
suus johtuu siitä, että niiden kasvupaikat, kuten kalk
kialueiden vanhat kuusilehdot ja joki varsien sekamet
sät ovat nopeasti muuttumassa. Sienistäitään parhai
ten tunnettuja seutuja ovat Kuusamo, Oulun seutu, 
Rovaniemen maalaiskunta, Tervola sekä Kilpisjärvi 
ja Utsjoki. 

Yksinomaan yhteen lääniin rajoittuvia valtakunnalli
sesti uhanalaisia sieniä on eniten Turun ja Porin, Uu
denmaan, Hämeen ja Oulun lääneissä (taulukko 63). 



Taulukko 62. Hävinneiden, t~rittäin uhanalaisten ja vaarantuneiden suursienten lukumäärät lääneittäin. 

Lääni A TP u Ky H M Va KS Ku PK 0 L 

H 7 4 2 20 4 1 3 3 
E 8 23 16 2 12 3 2 1 9 5 12 13 
V 17 39 55 13 43 13 6 23 17 18 51 30 

Yhteensä 25 69 75 17 75 16 12 25 29 23 66 43 

Mukana ovat valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lajit. 

Taulukko 63. Vain yhteen lääniin rajoittuvien valtakunnallisesti uhanalaisten suursienten lukumäärät 
lääneittäin ja uhanalaisuusluokittain. 

Lääni A TP u Ky H 

H 9 
E 6 16 7 4 
V 2 8 10 3 
s 5 7 7 6 

Yhteensä 13 31 24 2 22 

Taulukosta puuttuvat läänit, joiden alueella ei ole ko. lajeja. 

Vertailu muihin maihin 

Uhanalaisten sienten luetteloa uudistettaessa on ver
tailukohtana käytetty paitsi pohjoismaisia (Ruotsin, 
Tanskan ja Norjan) luetteloita, myös Keski-Euroopan 
uhanalaisten sienten luetteloita. 

Suomen 325:stä uhanalaisesta sienestä 23 on hävinnyt 
kokonaan jostakin Euroopan maasta ja 70 lajia on 
häviämässä. Noin 250 luettelomme lajia (lähes 80 %) 
on myös jonkin muun Euroopan maan uhanalaisten 
sienten luettelossa. 

Meillä monet sieniryhmät tunnetaan vielä niin huo
nosti, ettei tämänhetkisen tiedon perusteella voida 
sanoa kuinka monta Ruotsin 515:stä (taulukko 64) 
uhanalaisesta sienestä kasvaa Suomessa. Sen sijaan 
Ruotsin uhanalaisista lajeista 156 on luokiteltu myös 
meillä uhanalaiseksi. Yhteisistä suursienistä 26 lajia 
( 17 %) on arvioitu Ruotsissa uhanalaisemmaksi kuin 
meillä, 86 lajia (55 on arvioitu yhtä uhanalaiseksi 
ja 44 lajia (28 %) on arvioitu Suomessa uhanalaisem
maksi kuin Ruotsissa. 

Norjan uhanalaisten sienten alustavassa luettelossa on 
521 lajia. Niistä 115 on myös Suomen luettelossa. 
Tanskan (uhanalaisia sieniä kaikkiaan 894) ja Suo
men luetteloissa on vielä vähemmän yhteisiä lajeja. 
Monet Tanskan uhanalaisista sienistä ovat meillä vielä 
melko yleisiä. Esimerkiksi lampaankääpä (Scutiger 
ovinus) on hävinnyt Tanskasta. Myös Keski-Euroo
pasta on hävinnyt lukuisia meillä vielä tavallisia 
metsäsieniä. Taantuminen on ollut selvintä Keski
Euroopan teollisuusalueilla, kuten Tsekkoslovakiassa 
ja Saarlandissa. Myös muualla, esim. Hollannissa, 
sienilajisto on selvästi köyhtymässä. Keski-Euroopas
ta hävinneen sienilajiston säilyttämisessä vastuu on 
Suomella ja muilla Pohjoismailla. 

M 

1 

KS Ku PK 0 L Yht. 

9 
3 2 2 4 45 

3 1 1 29 
3 3 7 4 43 

6 6 2 10 9 126 

Taulukko 64. Uhanalaisten sienten jakautuminen 
uhanalaisuusluokkiin Suomessa ja Ruotsissa. 

Luokka 

H 
E 
V 
St 
Sh 
Sp 

Yhteensä 
Kokonaislajimäärä 
Uhanalaisia % 

Suomi 

12 
56 
77 
20 

122 
38 

325 
3 000 

10,8 

Suojelussa tapahtuneet muutokset 

Ruotsi 

16 
106 
112 
79 

202 

515 
3 000 

17,2 

Uhanalaisten sienten tärkeimmistä kasvupaikoista on 
viime vuosina rauhoitettu mm. Paraisten Lenholm, 
Halikon Vaisakko sekä eräät valtakunnalliseen lehto
jensuojeluohjelmaan kuuluvat kohteet, kuten Rams
holmen Tammisaaressa sekä Molikon lehdot Luhan
galla. Lähitulevaisuudessa Turun Kulhon saaren Lin
navuori sekä Lammin biologisen aseman lehto rau
hoitetaan asetuksella. 

Perustetuista suojelualueista Lenholm ja Vaisakko ovat 
sienten suojelun kannalta merkittävimpiä alueita, koska 
niillä kasvaa useita uhanalaisia lajeja. Lenholmin 
suojelualueena kasvavat mm. vaarantuneiksi luokitel
lut lohkokääpä (Diplomitoporus crustulinus) ja setri
vahakas (Camarophyllus russocoriaceus) sekä erit
täin uhanalaiset kalvastatti (Boletus suspectus) ja juur
totatti (Boletus radicans). Kahdelle viimeksi maini
tulle lajille Lenholm on ainoa tunnettu kasvupaikka 
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maassamme. Vaisakon sienilajistoon kuuluvat mm. 
erittäin uhanalainen sinihelttajauhikas (Melanophyl
lum eyrei), vaarantunut pisarahelttahelokka (Pholiota 
albocrenulata) sekä silmälläpidettävä tähti-itiörisa
kas (lnocybe asterospora). 

Valtiolle suojelutarkoituksiin hankittu Mäntsälän 
Hirvihaaran Mustametsä on sienten suojelun kannalta 
merkittävä aarniometsäalue. 

Suojelusuunnitelma on tekeillä noin kahdellekymme
nelle uhanalaisimmalle sienelle (luku 2.4). 

Suojelun lähiajan tavoitteet 

Uhanalaisten sienten säilyminen riippuu ennen kaik
kea niiden elinympäristöjen säilymisestä. Vanhoja 
metsiä, jotka ovat uhanalaisten sienten tärkein elin
ympäristö, on varsinkin Etelä-Suomessa suojeltu aivan 
liian vähän. Tästä syystä Etelä-Suomen vanhojen 
metsien suojeluohjelman valmistelu ja toteuttaminen 
on sienten kannalta hyvin kiireellistä. 

Lounaisrannikon tammimetsiköissä kasvaa sellaista 
keskieurooppalaista sienistöä, jota ei tavata muualta 
maassamme. Toistaiseksi vielä rauhoittamattomia 
tammimetsiköitä on tarpeen suojella. 

Ketojen ja hakamaiden vähentyessä monet sienilajit 
ovat harvinaistuneet. Nokian Maatialanharjun etelä
rinteen kuiva keto on yksi harvoista paikoista, jossa 
on säilynyt vielä huomattavan suuri määrä uhanalai
sia sieniä. Kedolle antavat oman ainutlaatuisen lei
mansa useat eri vahakas- ja rusokaslajit sekä maakie
let Uhanalaisia lajeja edustavat erittäin uhanalainen 
viiruvahakas (Hygrocybe spadicea) ainoalla tunnetul
la kasvupaikallaan sekä silmälläpidettävät kekovaha
kas (Hygrocybe fornicata) ja korpinrusokas (Entolo
ma corvinum). Viidestä kedolla tavatusta maakielestä 
neljä on uhanalaisia. Myös vaarantuneelle niittyukon
sienelle (Lepiota setulosa) keto on ainoa tunnettu 
kasvupaikka Suomessa. 

Arvokkaan ja harvinaisen sienilajiston säilyttämisek
si Maatialanharjun keto tulee suojella. Lajiston moni
puolisuuden säilyttäminen edellyttää kuitenkin hoi
toa, mikä on syytä ottaa huomioon suojelualuetta 
perustettaessa. 

Uhanalaiset suursienet 

Kotelosienet Ascomycetes 

Uhanalaisten sienten tiedossa olevien kasvupaikkojen 
tarkistamista tulee jatkaa. Monilla alueilla sienistön 
perusselvitys on vielä tekemättä, mikä näkyy myös 
alueellisissa luetteloissa. Sienten alueellista tutkimus
ta on syytä tehostaa erityisesti uhanalaisten ympäris
töjen osalta. 

Erittäin uhanalaisille ja vaarantuneille sienille laadit
tavien suojelusuunnitelmien valmistelua tulee kiireh
tiä. 

Suursienten suomen- ja ruotsinkielinen nimistö on 
Ulvisen ym. 1989 mukainen. Osa ruotsinkielisistä 
nimistä on Ruotsin uhanalaisten lajien luettelon 
(Hotade växter i Sverige 1990) mukaisia. Kääpien 
tieteellinen nimistö on Niemelän 1991 ja orvakkani
mistö pääosin Hjortstamin 1984 mukaisia. 

Valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten sienten 
taulukoissa käytetyt symbolit: 

H hävinnyt, E = erittäin uhanalainen, V = vaa
rantunut, St = silmälläpidettävä taantunut, Sh 
= silmälläpidettävä harvinainen, Sp =silmäl
läpidettävä puutteellisesti tunnettu 

M muuttunut arviointi 
+ esiintyy alueella, mutta ei ole uhanalainen 

ei esiinny alueella 
? 
0 

varmistamaton tieto esiintymisestä alueella 
satunnaisesiintymä 

* uusi uhanalainen laji 

Aluelyhennykset: 

A Ahvenanmaa 
TP Turun ja Porin lääni 
U Uudenmaan lääni 
Ky Kymen lääni 
H Hämeen lääni 
M Mikkelin lääni 
Va Vaasan lääni 
KS Keski-Suomen lääni 
Ku Kuopion lääni 
PK Pohjois-Karjalan lääni 
0 Oulun lääni 
L Lapin lääni 

Uhanalaisuus Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

i:(åmal"opspoi)'sbei;llJ{l. ®ont.) .t.H:.·:Mllier···* H 
i~Pn<:>lQpi~JlJ.$, s.t9t s.:m<lY:JJ~ ............. ·.· ...... ; .... . . .. ·.· ......•............. · 
Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi * H 
l~hl11H.~.Pilf:~····l~~d~l<~l 
1Jprm;ia·pim~(ata(L.;fr.) Ft~ 
lantapistesieni, ... .fatsvamp 

Helvella oblongispora Harmaja (V) 
Päqr}ämö}"sky . ( 
f(arstenella vernaU.s- I-fartnåja 
kalvomaljakas · 
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Marchella semilibera Fr. 
~ellohuht~sieni, ·. ~ättmurkla 
'Otidt'fff concinna (Pers,) .Sacc. 
~it:rllUQaj@§nJq~zya, gqll9rS:l 
Otidea nannfeldtii Harmaja* 
~Q~kkajänön~~J;~fl 
O.t~dea phlebophoril (Ber:k. 
k1.löppajänönkorva 
Sowerbyella brevispora Harmaja 
ruskojutirtomal jakas 
Sowefbyella reqz:tisii J. Mor. 
kaikJciju11~1:()D}<lljaka~ .. 
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. 
nuijasarvisieni, tjockhom 

Ascotr~rneila fagihed o?g6k) 
poimumassikka, .. dallerskäl 
Cordyceps capitata (Fr.) Link (Sh) 
Nmmeäloisikka, hqy~dlik. ,&yawpklubba. 
Geoglossum cookeianum Nanrif. * 
lapakieli, plattadjördtunga 
Geoglossum fallax Dur. 
ruohikkokieli, fjällig jordtunga 
Geoglässum siafbåeckitNånnf. 
bak:atn~~:ttieli 
Heivella palustris Peck * 
~os~eikkqmörsky 
Helvella•j:Jedunculåia HarmaJa 
Jyhytj~:i;l;Lcam{:>.;rsky . .. ..... . ... .. . 
Hypocreopsis lichenoides (Tode : Fr.) Seaver 
liuskapielus, trollhand 
Miotoglossurrt olivaceum Oili. (Sh) 
oWvikieli, .····.<J~~vjoJ:Citll!l~a 
Peziza saniosa Schrad.: Fr. 
~ini!1;1aito~~ljakas, blåmjölkig storskål 
[jmula crateriwn (Schw.: Fr.) Fr. * 
p@ltil1~tll,aljalqls, ,~<;>kpip~ya;tllp 
Xylaria longipes Nitschke * 
pitkäsarvisieni, långhom 

(Jeq~lohuhi åtfo]Jurpitreum (Ba~ch ·: 
,~ysilq.y}i, P1lm~rbrui1j<Jrc:JJt;tl1ga 
Geoglossum umbratile Sacc. (Sh) 
lcet()kie~~. svart jordtunga 
Trzchoglossum hirsutum 
karva1ci~l~,_l1~ig j()rQWitg~ 

Ascocoryne twficola (Boud.) Karl 
su~~yt~rmp~a ( suon11pikka), ll.}yrmurkling 
'Ciporiil:.batschiana (Zopf) Bucnw. · 
tyrp()pik~,. ()llOP:S,kål .. 
Cordyceps dennisii Ulvinen ined. 
keltaloisikka 
1-Jdlvella leuddmelilena .(Pets.)Nannf. 
lwJho~(jr~!cY, s1~! .. ··.P<>.kaJpll1!148: 
Helvella nigricans Pers. * 
1TiuSt(lsatl1lall1ö,~sky, s?tm~!~a 
!f;tt.~o,ycypha ovilloides Harmaja 
I11$Qmåljakas 
Peziza gerardii Cooke * 
sinipunamaljakas 

(Sh) 

Uhanalaisuus Elinympäristöt 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

St 

St 

st 

Sh 

Sh 

sh··· 

Sh 

Sh 

Sh 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Kk 

Ip 

Ml 

ln,Kk 

In,Ih 

Irt;Ih 

Vl,Sl 

stkk,MI 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

·rvn··· 

nl,In 

Ih,In,Ml 

II1,Ih,Ml 

Sn 

:Mf 

Mf 

Ih,In,Ml 

Ml,Vl-

Kk 

Uhanalaisuuden 
syyt 

Mp,R 

Mp,Kl1 

M 

.Mp,R 

M 

R. 

R,Ml 

M,Ml,R 

M 

N 

N 

O,Vr 

Ml,Mp,Vr 

M 

M 

Mp,Mi 

Ml 

0 

M 

M,O 

Ks,Ku 
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R~~izq #U:yqiiså.··~·~~~·. ;# 
keltatnaitomaljåk:as,.gulfujolkig .•. •storskål 
Plectania melastoma (Sow.: Fr.) Fuck. * 
pun(lfeunaJ!laljak(lS,•• hed.~Kål 
f?~f!udor~izi~(l.~pha~rospora (Pe~k) Pöuz: 
k:~~~il~ptyilf)!~t:l:it l.c1Qt~P9f.ig !PJIJ.l<:l(l·x · . · 
Sarcosoma globosum (Schmid.: Fr.) Casp. 
hytymaljakas, bombmurkla 

Cl)fd:tti:pS memoråollis Ces. (~h) 
Pt1~()l()!.s~(l. ; i .. . ...... · ...... ·.:·.... ~ < .... ')\ . : .\. . ... . 
Desmazierella piceicola Huhtinen & Mäkinen 
ku~senneu\asmalja]c.f~ 
El~photp~J:l!,S antlj~(lcinus '{itt. t 
mustamhldt}ka,s; ...• sv.å.I't•hjQtttrYffel 
Elaphomyces leveillei Tul. * 
kirsuma~i~a~~· ... torvj~~dtryffel 
Elap~~f11Yfes reticulatus.Vitt. (Sn) 
Jehtoma.åhikas 
Gy,·oriiirra wal:neTI>edt* 
lattakorvasieni 
H elV~tl!f f.llq~llaQueh * 
puistc.n:nörsley 
Helvella rivularis Diss. & Siverts. * 
puromörsky 
Hydpobolitis ... tJerebriforrnis§ful. 
aiyf>t,t):ffyJif pj~tJ:Y.ff:f!! 
Peziza sylvatica Karst. 
salolllaljaK~.s 
Tuber maculatitm Vitt .. '* 
tarhatryffeli,•···_trädgårqstr)tffel 

Luettelosta poistetut lajit 
Geoglossum glutinosum Pers.: Fr. (Sh) 
tahmakieli, slemjordtunga 

Hyytelösienet 'f.remellal~s 
Craterocollq pqasi (1'ut} Btef<!~ 
tiPPahYtykk:ä, r(jdktös 

Tremiscus helvelloides (DC.: Fr.) Donk * 
suppilohytykkä, gel<~tratting 

Uhanalaisuus Elinympäristöt 

Sh 

Sh 

Sh 

Sh 

sp 

Sp 

M 

E 

Mk,Ml,K 

~ki,Il' 

. Mki,M:H 

Ml 

Ml 

'['r~nz.e!l()i/ehdrop~i~fuberqsct .. ((trev.J . .Pra\Vf.•···* V 
haärahytykkä, skfuvbusksvamp· ... 

Aporpium caryae (Schw.) Teix. & Rogers * 
rustikka 
Pr()todont~a piceii:ola (Ktilup t; :ao*r<I.rrvrartin· * 
naskålihytykkä 
Femsjonia peziziformis (Lev.) Karst. (Sh) 
maljatipakka (fi1.alj a~ap~~), slc~ll<rös 
Protod(mtia subf!elatinf!~a (J,(ar~t. )> :rnat * 
hammashytykk.ä · 

Luettelosta poistetut lajit 
Exidia truncata Fr. (Sh) 
tammihytykkä, ekkrös 

Kääväkkäät Aphyllophorales 
Amylocorticium subsulphur;euni (Karst.) Poti~. 
rikkivanukka 
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Sh 

Sh 

Sp 

M 

H 

Mki,Mli 

Mki 

Ml 

Mki 
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M 

M};R 

Mp,Mi 

M 

Mp,Mi,Ml 

Mi,l\11 

Ml 

Mi 



Uhanalaisuus Elinympäristöt 

Hypochnopsis mustialensis (Karst.) Karst. * H 
keltahuovakka 
Rfii4clpor~s",t::1fk:åf:iir,Råt.)'R!yy~.{R~,higf~fcen~) 
p~S'Q~p~:u:~~pi! 
Xenasma rimicolum (Karst.) Donk * H 
hornakka 

Q~tiJr~~irtyc~~.·s.·.u.··.zjj~li.r. ~t.~n~'1 ti{·ar·•·.'.si;J. ]1fik ... s.s. & .•. •. R. 'yvr.·.:* 
~u~~~ c oitricia cinnamom~a öacq.) M:urr. csh) 
satiinikääpä, kanelticka 
({f?tylidiamus(}tgena Rell1y.·•* 
s~~tRtyi~ 
lnonotopsis subiczilosci (Peck) 
kät~ö,kääp~ ··.· .··· ..... 
Lef!tctria lrlif!heneri (Berk; & c;:~) Qomer l 
salg]J~å]):a~r ·•· • .. ·.· ....... ·..... ... ·.• .. · ..•........ ··. . < > .. ·.... .. . . . . .. .... ;

1 

Lindtnel·ia trachyspora (Bourd. 8i Galz.) Piiat 

kultasppi.~a .... · ..• · ..•. ··•·· .· .. · .·.·.·· ... . . .. . ... 
J?.e.refi;nipg~ia temus (Schw.) p .. y\1 .• (H) 
keltakerroskääpä 
Polyporus pseudobetulinus (Pilat) Thorn, 
Kotiranta & Niemelä (Piptoporus pseudobetulinus) E 

h~~v~n1?9M~lö~.ä~pä........ • ............. · .... · .. ·· .........•.. · .•.... ·•·t .· ... ····· .. ·· ····.······ . . ·.···••• ..... . 
]>;yc~gporel(us'a~l><Jluteus (ElL & ~y~) Kotk& Pouz~ (\?).B 
r()yfi~Jöl<.~äpä, .stPf:PQr~g ·Qp;mgticl<.~;t 
Trametes trogii Berk. * · E 
harjaskääpä, blek borstticka 

t4_inyi{j{Ji:lri~ (;Nisså (~årst.J:BöW:I::& Sihg.·· * 
}{å}~ilc~äpiL· . .... ..· .... 
Antrodiella citrinella Niemelä & Ryv. (Sp) V 
sitruunakääpä 
Aurantibporusfis~Uis (Betk. · &CurtJH; Jahn 
m~hikä~p~ •.. ~Peltislca 
Clavaria zolltngeri Lev: * 
violettinuijak:il~, yiolett. fi~g~~'~Yai!}{J 
C)avicorona ·ctis:tata (Kauffm~}Doty 
aarnihaarakas 
Clavicm·ona taxophila (Thorn) Doty * V 
Pikar~h~ar~~.~ 
Dentipellis.:frqgills:.(Pers.) JJgpk 
turkldoral(as, sl9t1.11tagging · 
Diplomitoporus crustulinus (Bres.) Dom. * 
lohkokääpä 
Gldiodph·~trigpsus·(~warlZ) · K~t. (SpJ 
ha:rj:as.opy{;~~ lJ<>!st,~(igging >•·••·······.·.· .. ··.·······••··. , .• ·.·•··•··· \. Haploporus odorus (Somm.) Bond. & Sing. 
rai4ilntup1csu~~~pä,··· nordlig. aJ1isticlca 
ljydnell~m autatile. q~~itz.) Maas G. * 
t:tlliQJ'~~~. br~gt~ggs.YtJIDP 
Hydnellum mirabile (Fr.) Karst. * 
PLll'taprakas:.· I".a,gÅtagg;~vamp 
f1Jqnotus hispi{t~.(~tql~: }=lr.)Kåtst. 
mokkakääpä~ pälsticka 
Kavinia hirnantia (Schw.) J. Erikss. * V 
v~l~()k3IhiMa, .. 11an1agging 
{)11cf'lia. triq~J~tra · (ue~~) .Jm~z: * 
m'4~11Y1JPiJ1!Cli1:ill\P~~•miJh@i~l<il 
Perenniparia medulla-panis (Fr.) Donk V 
tam111e?~~V?s~~äp~, .. ~rö~ll1ärgsticka 
Ph{~!Jia qresadolae Parm. T: 
ha.aparypylClcä 

Mk 

Mki,Mli 

Mki,Mli 

Mki 
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'Mli 

Mki,Mli 
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Radulodon erikssonii Mki 
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Mu:mc·tavuta mucida Pers. 
l@op~ikas, v~glay~l~bba 
Mycoacia aurea.(Fr;) Erikss. 
Ul:!skalirypykk:ä 
Mycoacia uda (Fr.) Donk * 

kätköorvakka 
P eniophora septentrUmalis 
taigaorvak;k:a · 

Sh 

Sh 

Sh 

Sh 

Perenniparia subacida (Peck) Donk * Sh 
korkkikerr()skääpä 
Phcllin~ pontigu'18 (Pers.: Fr.)Pat. 
konttakääpä, .. buskticka 
Phellinus robustus (Karst.) Bourd. & Galz. Sh 
tammenkääpä, ekticka 
Phlebtq diaphdna P~. 
kuultorypykkä . > > .•. 

Phlebia dif.fissa Erikss. & Hjortst. * 
kermarypyk](~ 
P~lebiatb·n:aErlkss. &Hjortst.•·* 
sitkorypykkä 
Phlebia subulata Erikss. & Hjortst. * Sh 
aarnirypykkä 
Phyllopotiaribis. (Schull}.:.FE) Ryv. (P~eJlinus ribi~) 
J1em~~ll)f~*p~'···•.krtl~1Järst~cka 
Physodontia lundellii Ryv. & Solheim * 
lahonnukka 
fq~tia · gUttulafaCJ?eck) JuL (Spqngipotus J~ut'tut1~ttt.N 
tipp@apra.#:?äp~1.grqptic}{:a 

8 412893X 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt 

Postia hibernica (Berk. & Br.) Ji.il. * 
Isj~~app.t~ä~H~ ... ·· ><. ··.·· ·•. ·• 
flf~&,!iq ~f!;wek(J?ilåt).J~l.;~: .. · · · .. • ......•. ::f\ 
b~lltobapr;;t.k'Jiii.pä · · ·•··. . •.• ,, .•.. ... . 'i) i' 
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk 
Ey.sokä~päJ lJ!.~pdtip~~ , .............................. "··; >' 
f~~~i~~ i1!J:#>ochra~~pm (B:tes.) JuL * 
Ramariopsis crocea (Pers.: Fr.) Comer * 
sahramih~·arakas' . ~,a,ff'r(l~~fing~r~~~p 
'TI!k~kltisk~':··ve:~titu~<J·.~1~:~;·~.Hj9l"tst.;~ 
Sarcodon jennicus (Karst.) Karst. * · · 
1lll,W;tp~gr~~s~ .. qitt~r. taggs~.l:l[llP 
~fl~f9l!o~···m~rtiof/aintf. Ma{l&·{!:·~ t1t~nfi* 
·onuissijalkaorakas,. .. ·satnmetstaggsvamp 
Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk * 
maitosäämikkä 
·.$kele;ti!~iiiisJel,lcii ·.·toiti9i&n.· avi~ .. 
~Pti!cl<:*~~P~>Y· ; ... · •..•. ·· .. 
Spongipellis spumeus (Sow.: Fr.) Pat. 
k~~l1J()k~äpä, • skti,mtiska ··.···.·. ........ ... . . .... ·.·.· i 

~teqphe~i1lU,rn litschåuerf (Bourd. ~ Galz.)l> Erikss .. * 
.taigak~uJtkka 
Steccherinum oreophilum Linds. & Gilb. * 
pikkukai"a}d(~ 

~~~fl§~~~lf~$ifhal~··(~ulk:i~·) Pets. ·* 
Trichaptum biforme (Fr.) Ryv: (T. pargamenul11)(Sp) 
koivun1cynsikääpii 
J'~bulicr:inis .. inorn(1tus · .. (1 ack,~···~·· ~og.).·l)onk * 
a.ami11~:ttl~a .. · .. ·· ...... ·.·····•••···· ................. · .... ·. c . < ... :< ............ , \; ........... . 

Aleurodiscus fennicus Laurila * 
vahaorvakka 
1Iyme~othaeM;port~ill.tcp·.(~r .. •.••·. rFiS Le.<'Y. :;, * 
p~ill.~YJJ()tj](lqt·.·····.·······•.·.•· .. · .. ···••·· )·· 
Hymenochaete subfuliginosa Bourd. & Galz. * 
tummavuotikka, ekborstskinn 

{1/~~~@~WucJ()~izins~ra~årrri·J•··.Ry~.·• 
Phlebia longicystidia (Litsch.) Hjortst. & Ryv.* 
harmorypykkä 

Luettelosta poistetut lajit 
Mt~odiellå olzyr;hqidl:~ (EgeL) Nile:Iite~Iä>(:Sli) 
(AtJJrpdia~onychoides} 
viitakääpä 

Sh 

Sh 

Sh 

Sh 

Sh 

····sh 

Sh 

Sh 

. Sh 

Sh 

Sp 

Sp 

Sp 

Daedalea quercina L.: Fr. (Sh) M 

§(?~el()~~ägä, .Ic?f:lan.':l~slil}g. ···········.··············•··•· 
J:?q,edaleQpsis·c-onp·agos:9c(Bohr: Fr.)Schroet (Sh) M 
~t~läns~äkääpä; tagelticka · ·· 
Gloeophyllum abietinum (Bull.: Fr.) Karst. (Sh) M 
heltta-aidaskääpä, granmussling 

Helttasienet ja tatit Agaricales 

H·.· ·••.· .. ·o·······.· .. ~.·.·.··e·············n ... ··.b .... · .. u.·· .. e·······.h·····e······l·····i·a···.·.·.·.· .. ·.·· .. m ......... •.• ....•. us •. · ....•. • .. · •. ·.· .. ·.· .. oo·····.• .. ·.· .. ·.····.··········l·.·.e.•.·.·.· .. n·.·····.······.·.s·········.·.l.·.s.••·············.· .. ·.(····.·.K···.··.···· ... · •. ·· •.• a.•.·.·r··.··.·.s.·.····t···~}Thorn·~ aarnihytyvinokas 
Hygrophohis calophyllus. Karst. . . 
rusphelttavah~Cl.S· ~()saskivig vaxing 
fneeybeabjecta .. l{wst. 
At1QP3Ti~~(l~ .•. 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt 

Boletus gabretae Pilat E 
keltanukkatatti 
BOl~~14~ .. ~us/)ectus Krom\Jh; (B. impplitus) 
kalva~tatti~ l?l~](sopp 
Boletus calopus Pers.: Fr. 
}(al1n()jal~~tatt!,. bitters()pP 
Bole,t~s.quelef!{·~cpulz.,.(V) 
hätäntatti, .flamsopp 
Boletus radicans Pers.: Fr. (B. albidus) E 
jul1r:totattil .. r9fsopp 
ft9{~fl:f~ Scqtaf1:9~ ~enz 
piruntatth djävulssopp 
Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk E 
tahmaukonsieni 
t;litocybf! h:?dl·()graiizffia (BulL: · FrJ ~urgrp. * 
haisumalikka 
Coprinus stanglianus Enderle, Bender & Gröger E 
(C. picaceus coll.) 
täpl~ll)pst~siepi · .. CI]ll!tup~~t~.sieni) 
Entolorrta <JHY9:peotinctum Noordel. 
vilierhäiverusokas 
Entoloma queletii (Boud.) Noordel. * E 
pu~arusoka~ 
Hohenbue~f!liå}ongipes(Bouä.) Mos. (V) 
suohytyvinokas 
Hygrocybe spadicea (Scop.: Fr.) Karst. E 
viiftiy~pakas~ dad~~yaxskiv li11g 
HygrophorU;S:. p~,trp~rascens<(Alb . . & . $ch\V.<: Ft.) rpr.··. * E 
seittiva.hakas. slöjvaxing 
Inocybe c1yptocystis Stuntz (/. mystica) (V) E 
outorisakas 
lnäcybe godeyi GilL (V) E 
imelärisakas 
Inocybe multicoronata A.H. Smith * E 
pu:op~ak(lS 
Inocylie mytili()dord Stångl & Vauras * E 
simpukl<:arisakas 
Inocybe urceolicystis Stangl & Vauras * E 
laikkarisakas 
Leccinum tess.ellatum (0. Kuntze) Rausehert 
(L. nigrescens} E 
kelta1ylJ.n'läntatti~ gtfl ~~vsopp 
Lepiota lignicola Karst. E 
aarniukonsieni 
Lepista singerl Harmaja * E 
outomalikka 
Melanophyllum eyrei (Mass.) Sing. E 
sinihelttajauhikas, grönsporig skivling 
Myce~a pelianth,i(la {Fr.) Quel. * E 
reti,klcil1iippqt,fa1sk Jit~Jitta 
Mycena tintinnabulum (Fr.) Quel. E 
talvihiippo, v~terhätta 
Pleurotus calyptratus (Lindbl.: Fr.) ·Sacc, E 
haapavinokas 
Pulveroboletus hemich1ysus (Berk. & Curt.) Sing. E 
rikkitatti, svavelsopp 
Pulveroboletus lignicola (Kallenb.) .Pilat E 
kantptat.ti, ·. ~1:tl9~S()PP 
Volvariella caesiotini::tä Ortöri E 
lahotuppisieni, grå vedslidskivling 
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Amanita ceciliae (Berk. & Br.) Bas * V 
Pl1!8tQ~ä!IJä~si~l1i~J~tt~~~sldylipg······· ............... . 
Baeospora myriaqqphyllä .(Peck) Sing •. · (Sfi) 

·~ .tuhatheltta 
i3oieius· aiJ/JendicuTaius sC:haeff. * 
keltajallf~tattiJ J~ro11ss.qpp 
Calocyq,e mtyc;hina (Fr.)Dqnk 
kirjokaunolakki 
Camarophyllus russocoriaceus (Berk. & Miller) Lange * V 
setfiyct11C1kas, .... l~dervaxing 
<;lzatnifnixia·•og~fPitosa Ro1[ 
S~WfHJ.~, QÄ~ttY:ff~t . 
Clitocybe fennicaHarmaja * V 
rihmamalikka 
(J1itoc~[M{:gilva6ides Kariffii1. ~ 
mutunialikka 
Cortinarius cinnabarinus Fr. V 

Cortinarius venetus (Fr.: Fr.) Fr. (Sp) V 
.vih~rs~i!i!?ci•, .. Qliyspil1c1ling 
EJgsmqfi1)'R~s.mattiro}i(J,11J:I,s Cav • 
.h~~rgm~\tl.fk;~p~y~lrotffe.l ............ . 
Entoloma tjallingiorum Noordel. * V 
sinij~lk~sQ~~s, .. tvåfärJ?;snoppiJ1g 
'Jfygrocybe ovin(J(~tpL~"f:r:tKiihri: 
lampaamrahakas •.... sepiaYaxing 
Hygrophorus aureus (Arrh.) Fr. (Sh) V 
kl}lt(ly~*~~' guldya~i~g 
F/Ygrgtrg.mwfoeiens (Ph,ill: e~ ~~rk. 
löyh~~Yal1*as, sti11l,(v~t1g 
Inocybe erubescens A. Blytt (!. patouillardii) * 
Il"lYrkkyrisakas, .. gifttrå~skivling 
J~ocyq~J?Udica Kiil111. * V 
I"l1sQ!is~afli .. xoona4~rriidiP.g 
Lactarius fulvissimus Romagn. * V 
revonroH~.~u, . .rävriska .····· . 
hcfs{arius::yell~reus {Fr.: Ff:~)Fr. s.str~ * 
liiturousku,. .. luden ... vitriska. 
Lepiota alba (Bres.) Sacc. (L. erminea) * V 
.~Ivat:il;!~<)ns~el1i, yit .fJ~H~~i~ling 
fjepiot(l·igrange.((Eyre) E§Ulgt) 
yih~m~QP§~~I1i;gt9JJfJ~Uig .. fjrul~lci.vJ!1,1g 
Lepiota setulosa Lange * V 
piittyukonsienj,·>·· .. ··· ... ······.···· s!• •;.··••····· •<>' 
~eucopax.illus subzotu~{i~j(fy9k) Biget. * 
aurinkomalikka, ... guldtratt&kivling 
Limacella guttata (Fr.) Konr. & Maubl. (Sh) V 
i~olimala.J9ci,. ~f,?_lJPkli~~skivling 
N!P~'!smius.'torg#;escens<Quel. * V 
l(a.J;Vaj~~k:an~il<~~' fU!f()ts]?rp§]fipg .. . . . . . •t: . . 
Melanoleuca brachyspora Harmaja (M. brevispora) (Sp) V 
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ffi)'Y,ti~ä 
'Pholi{)fa O;l!Jp(Jtent$1lit~(~~}{)• §acc; 
piSl.l;l:~~ltt@~,}Q~a,l .J~qf~§~~VJiJJ.g 

Uhanalaisuus Elinympäristöt 

Pholiota subochracea (A.H. Smith) A.H. Smith & Hesler * V 

Amånita~gemritata (Fri)<Bert. 
l,l~~~~§~~~~~itt~t~;Sll!, ... f!tt&~Y~P 
Amanitä magnzvolvata Aalto . 
F~J?P~~ärpii~sieni 
13plbitius reticulatfl:s (J?ers.: 
låhohäiväkkäj.· binnski:vling 
Catathelasma imperiale (Fr.) Sing. (St) 
keisarimalikka, kejsarskivling 
Clitot~l]it gigas~Hårinaja 
~a11,ta~p~~i~~ 
Collybia ·racemosa (Pers.: Fr.}Qiiel. * 
1Tilistap~~Jul1r~~'l..~" gr~gig .. 11ag~l~J:ciy ling 
Collybia v,erna Ryman· 
k:~vi{tjlJ~r~kas; .• ·h~§~1n2lg~Js~tyl,iJlg 
Cortinarius odorifer Britz . 
. ~~.~nuppis~itikki, ~i~s_ei9dling 
Cortinariu~.J!ercomis/f!ries. * 
ryytiseitikkl;· ktyddspindling 
Cystoderma ambrosii (Bres.) Sing. 

V(llk<?rYl1~~~ , .... ··········i··············c•.····\ 
(::ysttxlerma.iiiveum Hanmija * 
1Utl14'Yl1äkäs 
Cystoderma tuomikoskii Harmaja * 
poh4atyYhiikä~ 
JJJ'ntoloma cronlinum 
KQrpiJlrn§Qka.,s, l<:omnoppin_g.... . ....... . ....... . 
Entoloma cyanulum (Fr. : Fr.) Noordel. * 
sini~ääpiörus.?kas 
!}n~q,loma eu<fllroum (Pers.: .Fr.) E>cihk (Sp) 
sinipunarusokas, Jilanopping 
Entoloma eulividum Noordel. 
.Ispwsokas, bolm(),rtsl:>lQ 'tlintg 
Entoloma scarb'rt/Pettts Nrur'lrrl1~1 
t()S()fl]S.Qlc::l~ 
Hohenbueheiia airocaeruiea (Fr.) Sing. 
m~?hy~:yvin?k.a~~ ... bl~ ~9lemusslii:Ig 
Hygrocy!Jefornicata (Fr.) .Sing. 
kekovahakas; .... musseronvaxskivling:, 
Hygrophoropsis morganii (Peck) Bigel. * 
tuoksuvalevahvero, smultronkantarell 

----····--- ---
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1J~g5~~hof!uS.glior.:y~las•···Ft. 
limarengasvahakas ••. slemringad 
Hygrophorus hyacinthinus Quel. * 
hyasinttivahakas, hyacintvaxing 

H··.·.Y. g.·.· .. '.· .. ··.··o .. · .•. 'P.·.··.• .. !t.o .. ·.···.•·.r. u.••·.s···········.··.z.·n .... o.· .. ·· .. ·gy····.·.··············. b.··.·.l·ifi··.·.o .•...•.. ··• .. ·.·.'····m··· ·. is .• · . ..•. ·.·A··.·•.·······.····.·.H .. ·.····.•.·.··.·•.•·.·· .. S ..... m.•.· ...•. • .. ·.I·· .•. ·.··.th··.······ .. ·.··•·•····.·•• 
helavahakas · .. · .·. . . . . . .. 
Hygrophorus pacificus A.H. Smith & Hesler * 
mantelivahakas 
!fy~rotifirlta schulzeti (Bres.) $ing: 
savuvåhakas 
Inocybe appendiculata Ktihn. * 
hammasrisakas 
btQtyb~ astero1porq.Q~~l. ... * 
tähti"'itiörisakas, stjärnttä.ding 
Inocybe fraudans (Britz.) Sacc. * 
päärynäriSakjlS, . pär0)1tråqiilg 
{npc~gejjlsd4~la'(elen~.·.var. ·bispdrigefaKuYJX!r··~ 
I~ptp~~iy,r:js~as ·... ·.·•· . . .... 
Inocybe hystrix (Fr.) P. Karsten 
siilirisalcas1 piggq-åding 
,lnoc:rb~i~():dora··velen.(J,.albidpdiscå) 
valkolakirisakas ... 
Inocybe petiginosa (Fr.: Fr.) Gill. 
kääpiörisakas 
Inocyb~.~tJildrrosa Rea * 
lf;!P~2r::isa1f~ ..................... · .. ·· .. · ...... · .. ·.·.· ........ . 
Lactarius dryadophilus Ktihn. * 
lapinvuokkproti~~ll'. grönlandsriska 
Lgctarius.serif/l{u~f)JC.) ~r~ 
luti](kargusku, • .stink:tiska 
Lactarius violascens (Otto) Fr. 
sinipl!~aroysku 
.Lentine,llZM caslore~fS:.ffi.}Romagn. (L.ursiitiJs) 
karvasahabeltta,. bävermussling 
Lepista glaucocana (Bres.) Sing. * 
liilavalmuska 
Ll{utopaxill~sf!åradoxus.{Cost. fx:iDUfö~}Bours ..•. ~ 
kermavalmuska 
Marasmius cohaerens (Pers.: Fr.) Cooke & Quel. * 
lehtonaqikas, glansbrosking 
Mara$f11ius w.('~nei Bet:k ~ !lr~ * 
kalvasnahikas;.föränderligbroskfug 
Mycena lammiensis Harmaja * 
lepikkohiippo 
Plutet~Surnb{osus{Persft Fr.)····~ununet 

JcafYaJ(}]:}()l"llS()k~S~ PQJ;'$tSkö~dM!g .;··.···. ,····· 
Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper & Noordel. 
(R. truncata) 
isomyyränlakki, pluggmusseron 
J5ussu)a.Jepidå(f( * 
1US(}lia~rg, f~gerlcr'e!Ill~ 
Russula pectinatoides Peck 
kampahapero, ~(lllll(fefi11~ 

S .. i·n·g· e .. r.<o·······cy··.·.•·····b·e· .. ··.v ... ~.·.s······c····.·.· .•• id .• · .. · .. •.· .. ·.··.a ..• · .•• · .. ········H·.···.····· .. •.·.· .. ann·· ... · .. · ... ·.·• .. · •. · .. •··.·······a·······.J······a············*··· .. · •. tahmamalikka . .. . . . . . .. .. . .. . 
Tricholoma aurantium (Schaeff: Fr.). Ricken 
tulivalmu~ka, bnmdiT1~ss~rOIJ 
Tricholoma fiu[ciplensJ(ytövuoti.• * 
kuusentuoksuvålmuska 
Tricholoma fracticum (Britz.) Kreisel * 
helavalmuska, besk kastanjemusseron 
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ftithot,9mai~åij~#~id~~ P~~·~6t1~* 
kekovalmuska~ ... dväi-gml:isseroll 
Tricholoma inodermeum (Fr.) Gill. * 
säievalmuska 
t(r:icholoffl4 sulphuf"lfscehS: Bies~ ·. * 
y~jp,va}ll}psJ<:~ 
Volvariella reidi{Heinem. * 
katvetuppisieni 

c~f®f~Z~~g2~~~f;Hanna~l··* 
~? .................................... ·····"··········· ... · ............... . 
Cortinarius anthracinus (Fr.) Fr. 
sysiseitik1ci~ p~rpY:fbfl.ln kanelsr>indliJ1g 
[)e~rgolq!lJa atrocinereum J~e;rs.) Herink * 
tl.Il!l:!najyy~~laJOO, ... rnörk. .. s!ltl}m~t~mll~$~:CQl1 
Entoloma carneogriseum (Berk. & Br.) Noordel. * 
J:lllhrurus?J<:as 
Hygrt;phor~~ {ltranientoslis····cA.tb~···•8f.·····schw.) 
Haas & Haller * 
Y.okJ:y@~lqt~, ... ~tr~f~Y~~mg 
Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr. 
kl.ll tasup111uvahak~s, .gulp~ic:k~\'axing 
[;epiota echinella QueL & }3emard 1# 
pöthöukonsieni 
Lepista densifolia (Favre) Sing. & Clem. 
maitomalikka 

~~~~;~~~i;i(!Jållge)······~uldeti 
Mycena alba (Bres.) Ktihner * 
valkoJ<:aarnahiipgo 
Jt~olipta sguarrosoides.p~gk(Sh) 
~ilielQk.ka 
Russula zvarae Velen. * 
lännenhapero 
~qu~ma;~1}tå bqsii Harinaja (S. J}aradoxa) 
ryhäpahkajall(a 
Squamanita umbilicata Hamiaja * 
napapahka j aika 

Luettelosta poistetut lajit 
~oJetu;~fe9htl]e:tl Y~ly!l· ($p) 
kesä.t~tti~·· .•. ·sgmlllarsopp 
Cheimonophyllum candidissirnum 
Sing. (Sh) 
liHuyino~a~1 }<ritn1ussling 
yolly1JJ9fusi13e~ (}3\ll,l~= F(r,) Q~~L (Sp) 
uw:rejalkajuurekas, ..• räfflaä.nag~lskivling 
Cortinarius orichalceus Fr. (Sh) 
kuparinuppiseitik1ci, ... koppCifspin~lin~ 
{!ygrop~qrli~··P~rsoonii l).ffiqlds~(Sh) 
fliS~okJrjoyaf!~fl:S; . y~~lJrull V(lXi.tlg 
Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr. (Sp) 
pi~kavah~f~ 
!TJqcyf!e #o'!gari{ii (W~.ipm.} Q~el. (Sh) 
tupksurisak:a.s ••. 4ofttrådit1g 
Inocybe fibrosoides Ktihn. & Bours. (Sh) 
ke~aris~ls:as 
lno9y~~fusciduläV~len. {{. virgåtula) (Sh) 
säierisåkas 
Lactarius controversus Pers.: Fr. (V) 
punatäplärousku, fläckriska 

Uhanalaisuus Elinympäristöt 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt 

Pluteus minutissimus Maire (P. podospileus) (Sh) M 

ru~C>tyyiy~lmtisk~,;··.mdnen<i~ .. Il1tisserqi1 
1folvariella bombycina (J?ers,: Ff;} Sing. 
silkk.itl1ppisi~1Ji. silkesslidskhrlU)g 

Kupusienet Gasteromycetes 

Geastrum elegans Vitt. (G. badium) 
pap(lmaatähti,naveljordstjärna 
<?eastrum floriforme V,itt: * 
kukk:amaatähti, blomjordstjäma 
Geastrum schmidelii Vitt. (G. nanum) 
pikkumaatähti, dvärgjordstjärna 
(;eaftruT; itilllex Jungh. 
l<iit;tll1~I1lfiiit~11~i~. 'lqa&}or}l~tjärJia 
Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr~ (V) 

Bovista paludosa Lev. (St) 
lett()tl!hk~lp,. sW11P~ggsvcupp 
Bovista .tome70tosa. (Vitt.) qqeL 
lil1f>k:amaaWYna~ ..• k:9PPilri!gg$YillTIP 
Geastrum striatum Lam. & DC. * 
poimumaatähti, kantjordstjärna 

Bovista dryina (Morg.) Temoul. * 
keltatuhkelo 
Geastrutr~c 1rtinim~m Schweitt 
jyy}i$11l~t@ti, Jtt~l1J9r&s,tJi:il"na. 
Lycoperdon echinatum Pers. 
piikkituhkelo, igelkottsröksvamp 

lfYrij(tnog(lSter !l(Y~lJs ,Vitt * 
Y::tll<o.myyriiJJ1J1JI](WI:l 
Hysterangium clathroides Vitt. * 
kuorikamarainen 

norjantuhkelo 
Melajto~O:ster lll1Jbiguus (Vitt) TuL ..• ·.* 
1laJ$tffiUITIJ\l1!1\li}l:1~0:l •... stinlq~n.<ltl sl~l11trYff~l 
Tulostoma brumale Pers. (Sh) 
hiekkajalkakuukunen, stjälkröksvamp 

232 

E Rih 

E 

E In 

V Sl 

Sh Ih,In,Ml 

Sp Ml 

Sp 

Uhanalaisuuden 
syyt 

R,Ku 

N 

0 

N,M 

M 

M,R 

R,Ku 



Valtakunnallisesti uhanalaiset suursienet 

H Hävinneet 
',trmylocprtiq}iflri sliB~ufi:ihure~nt 
rikkivanukka 
Bovistella radicata 

Craterocolla cerasi * 
tippahyt~l.ck~ 
Hqhenbue~~fla miistiatensi§lf• 
AAm.ibytyyiD,qi<;(ls 
H olwaya mucida * 

Hypochnopsis mustialensis * 
keltahuov akka 
Inocybe qbjecta 
huoparisl:lk~ .· .. 
Pm·onia punctata (E) 
lqi1t~pistesien~ 
Rig{q()ponw crwatl{$ 
pmitkuodkääpä 
Xenasma rimicolum * 
hornakka 

Erittäin uhanalaiset 
Boletus gabretae 
kel tanukkatatti 
B. s~speCtus 
kalyasta,tti 
B. calopus 
kaunojalkatatti 
B~ qyeletii.·(V) 
häräntatti 
B. radicans 
juurtotatti 
8 .... satanas 
pjiJ;tt}t.at~i 
Ceraceomyces sulphurinus 
rikkilämäkkä 
Sftr1rtut~mypesjracidus 
tåhrllaukonsieni .. 
Clitocybe hydrogramma * 
haisumalikka 
Coltiicta cinnamonied(Sh) 
~~t.iig~~iiPä. 
Coprinus stanglianus 
täplämu~t~sieni 
figtyJidia rn~cigenå 
Sf\ID111Jllt:orvil~Jq~ 
EniÖ.loma olivaceotinctum * 
viherhäiverusokas 
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Pycnoporellus alboluteus (V) 
r~y hel(jkäi;ipä 
·iSowe1:byella .brelli~pqrå 
mskQJ1ll1rt{)t1lJllj~a,s · 
S. requisii * 
kalkkijuurtomaljakas 
.TtCffirp~te~. ~fif~Jf * 
l1a.rJa.si<:~~l?ä 
Tremiscus hidvelloides * 
sup~il<?llYtY lc](~ 
Tulostoma .niveum 
§~Jnftll~~~~!<l1Jl~l1 ' 
Volvariella caesiotincta * 
lahotuppisieni 
%~rula longipes 
!ll1~ajll,H~~Jf:~~ 
Xylarid polymorphä 
nuijasarvisieni 

V Vaarantuneet 
t§fijtinita t<ttqt~;e ·.·~· 
Pcl:Ji~t?k~~~~i~!l! 
Amyloporia crassil * 
~~~ik~äpä ..... ··.····· ... ····.·.········· 
4ntrodiel.Ja citriru!l,l,q {$p) 
s~tru11na1<ääpä 
Ascotremella faginea * 
poimumassikka 
4urantiopprus jissilis 
m~~~~~J?~ ............ ·.· ..... <· . 
Bdeospora myriadophyllä (Sfi) · 
tuhatheltta 
.EJ6Fetu~ appeiu:Ji<;il/åtiiS * 
~~lgtj~~~~~~L ,. ......... . 
Bovista paludosa (St) 
lettotuhkelo 

fi·r9PJ~~[O~f:t 
p~s~~~una 
Calocybe (fnychtnä ·•·. 
kirjokaunolakki 
yC/'JulrofihJ!~lu~ tus~gtötidc~~s *: 
setti'-'a1J~k~s ... , , .. •· .. ••· .• >···· · 
Chainoniiia caespitosa · 
sinimukula 
c;t4~4rzq ;fpllingert * 
vi()J~~~itl.l#JM:~s...·. ·•···· 
Clavicorona cristata * 
aarnihaarakas 
s~.fi.frpphila * 
pij(~~haarakas 
Clitocybe fenntca * 
rihmamalikka 
c~ gi~vå?>Jl!:~s * 
tllYWJTI~li.}(i(~ 
Cordyceps capztata (Sh) 
himmeäloisikka 
C,prtif!ärius Ci1)na17ari1zu:s i· \ 

heloseitikki 
c.d otiv'aceo!uscus ' 
oliiviseitikki 
q.· .. venetusiSp) 
viherseitikki 
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Dentipellis fragilis V V 
turkkiarakas .····· .·· .. ,,. 
ipiplomitoporus cruslulinu,s * 
lohkokääpä 
Elasmomyces mattirolianus V V 
p~perofl}Ulrul~ ... · .. · · .. ·· 
fE:ntolorrza tjallingiptum 
~i11iia1k~soka~ 
Geastrum striatum * V 
poimup1aatähti .• 
:fJeoglos.rum .·cookeianum 
lapakieli 
G. fallax V V V E V 
ruohikkokieli 
rG~ ·. starbaeckii · (Sh) V V V 
zhakam.aakieli. 
Gloiodon strigosus (Sh) V V E 
harjasorakas . v flaploporus H 
raici.a.nt:uQk.JJI:(l}:W;ipJ:i 
Helvella palustris * V V 
.kosteiJ.<fomörsky 
H .. pedrinculata * V 
lyhytjalkamörsky 
Hydnellum auratile * V 
tuliorakas 
ff. mirabile V 
~'Y11:!9f~as v v ? Hygrocybe ovina * V V V 

v V 

Hygrotrama foetens * V V 
~öyllkävah,~as 
Hypocredpsis lichendides V V 
~ifl:§~ap~!!,lUs ... 
lnocybe erubescens V 
~yrlqcJri.sakas 
'lnocybe pudica V 
rns.ods:aka.~ 
lnonotus hispidus V 
mokkakääpä 

hiintmtia V 
j\;'a.lk()~Bfl1ikka 
'Lactarius fulvisszinus 
revonrousku 

f''L. vidleffJås * V 
liiturousku 

·repiotä aiba * V 
aivanukonsieni 
L. grangei V V 
yjherukonsieni 
L. setulosa * V 

* V V v 
Limacella guttata (Sh) V V V V 
isolimalakki 
Marasmius torquescens v 
karyaja1kauabika.s 
Melanoleuca brachyspora (Sp) V 
lettosataheltta 
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tiklC WYY ..... a ....... , 
!JJ!lrti~ triqU,et~(l * 
ID@nYPPilllc!tk~pli. 
Perenniparia medulla-panis 
t~rn,ru~nkerroskääpä 
'Peziia saniosa * 
sinbnaitomåUak&s. 
Phlebia bresadolae * 

salohelokka 
~Hc#t"tlto}:N;ls ctispa 
vinopolnJ.tik:ka 
Polyporus badius 
!cast~njakä~pä 
P; timbellatus 
viuhkokääpa 
Punctularia strigosozonata * 
karvaorvakka 
Rådulodon .eHkssonii * 
hl:laPClfl:lSP~ 
Ramaria broomei * 
tl1p1m~täpläp~ara~as 
J1tts~ll?{loliyas,~a ,(Sh) 
kitjomilikahapero 
R. virescens (Sh) 
ruutu~~p~ro 
Sr,:ytinostrpmella nånri/eldtii~ 
~~i!!~tY;!l~l<Js~ 
T1~anietes suaveo[ens 

St Silmälläpidettävät taantuneet 
Agrocybe paludosa * 
.~an1m~Ipien11'?;si~ni 
Anomoporia bbmbydnå* 
käpiDäkääpä 
A. myceliosa (Sh) V 
~c:r~~}cääpä 
tt'!trOdia albobfunnea 
riekonkääpä 
Armiliaria ectypa * 
nevamesisieni 

V 

V 

V 'E 

V St St St Sh Sh 

St V St Sh Sh Sh 

E V St St 
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(Jr~~~otfeiln~dl'Jilnum•··~· 
~jkqJJllåflli~ 
Datronia stereoides * 
p~1Jkel1f1?~~~p.~ . ······••···· • . : ...•... 
(Jeogl()$SUrn;•ptr.opurpurewrf(Sli} 
sysikieli 
G. umbratile (Sh) 
ketokieli 
ttyiTri~liiiflj geiige~lUin * 
rikidorakas 
Junghuhnia collabens * 
punak:ar~~~äl?ä 
Kayini~ <Jlboyiriilts >* 
~.viherkarbikka 
Lentaria albovinacea * 
liek()bal;lfakas 
f::~Pfrrttal~of!}~~~4n~ ,* 
valkottioksumalikka < 
Lycoperdon caudatum 
hakamaatuhkelo 
fcl!Jifo ~u~~tl~ltnu~ (Sh) 
W.QkSll.Yil'lQJci:J~ .·• .. ~·.·.····· ·.· · •.. •.. • . ·.· ;~ 
Phellinusi?rrugilwsus (Sh) 
~.~e!~os~e.J\~pä .. 
P.poR~M~<!tqs& 
lhaavanarinakääpä 
Skeletocutis stellae * 
y~liqc~~gg~~~~J?.~ ········ ···.·.···•··•···•···. W:rich()glossttr!J:.Ilirsztturn. 
km-Y!l-ki~Ii 

Sh Silmälläpidettävät harvinaiset 
Amanita gemmata * 
p~si§s~~·~ä~si~ni 
'A_marli~q rnagniyo?:vqtå 
mppikamässieni 
Amylocorticium subincarnatum * 
fll§9Y.an.ll;~a 
'1fiprpiu,m ~aly~tJ * 
rustikka. 
Ascocoryne turficola 

~1J<JQY:~?:~P~lc1sCi 
Bolbf#us reiiculqtu~.~ 

... Iaht>.l1~iy~~····· ... ·.<L•·•····.t:'. 
Böietopszs teucometaena * 
mäyränkääpä 
J!ovis!(J dryiniif 
~~ltfl~.ljlse!Bc . f 

... C atathelasma impi!l;i~le (St r 

Cortinarius odorifer 
anisnuppiseitikki 
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r:;~ff1~rtqf11~~ * 
ryytiseiti.kki 
Cystoderma ambrosii Sh V Sh V V 
val~.:>ryh~äs 
f:~ nlyeum* 
~qffiil};!l;ills~~ 
C. tuomikoskii * Sh 

P?kJ'WP'D~~~. 
pystostert;u[timurl'ati * 
Ränsägrv~. 
Dichomitus campestris Sh Sh Sh 
pijh~ipänk~~~;~ 
Entoloma corvihum * 
korpinrusokas 
E. cyanulum * Sh 

sJn*~~P!9lli~91<~§ 
'@~ ... eucJiro~~ (~p) Sh 
$!mPl,lP~~~~~YL ..... ·. ',_ • '"-; ~r" 

E. eulividum Sh Sh 
isow~qkas .. < ...... ·.··. 

!$~. spabropf!Uis * 
tosorusokas 
Fistulina hepatica Sh Sh V 
häränkieli 
Gah&Jerma ·Zueidum · ·~ Sh Sh 
!tilQc~~p~ . 
Geastrum minimum 
jyv~sma~Hi.hti 
({glat()ppr(a pannål3inc~å, ·. (St) 
s.il91\oop~ . ; . . 
Gomphus clavatus 
pöl~ys.~~p-i 
Grar,.~loc~~tis flåbellirarJiata * 
pähkinäoriakka 
Grifola frondosa Sh Sh 
kop);J~lokääpä 
Helvella.leuctfifuili:llna 
l\vJ11C>m:9f~lfY 
H. nigricans * 
m~§J~Wa~1C11118rsky .•.•........ 
1! oh~tt,~treh~Ua . a~rocaeJtUlei:t 
runkohytyvinokas · 
Hygrocybe fornicata Sh Sh Sh E E 
kekovahakas 
f!y8,-qphotiJpsJs iftoFfänU ·· * 
!iXQJs§JlY~yy@~~t!l .......... . ... 
Hygrophorus gliocyclus 
Ii111are11g~.~Y.'W*as 
H, hyacinfhinif$ * 
byasinttiv~akas 
H. inocybiformis Sh Sh Sh Sh V Sh V 
pel~vw~~s 
/f: P<J~lficus * 
mlllltelivahåkas 
Hygrotrama schulzeri Sh Sh Sh 
savuvahakas 
llY~~b?Jerma .. guttutifelum>* 
pjs~enylJ,~ldi 
H. involutum * 
hitunyhäkkä 
f[YfJhti?lerml{.:1(>Btusiini····* 
P?~J~l'l:Y!t~ä 
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Hyphodontia alienata * Sh 
l~~tp-:ot~r~~pi~~ 
f!ypochniciellum aFeineozsåbelliftY,m.*...:. 
kplvoJcesjlgc~ .. ....... . 
Hypochniciellum ovoideum 
111aitokesikl<:~ 
!JypochJJiciu:tn vellereum * 
jalohuovakka···. 
lnocutis dryophila 
iso~erv'%ää1Jä 
1~f?CYhy al!l?~ndic4ll1t{l 
hammasrisakas 
/. asterospora * 
tähti-itiörisakas 
~· fr(lu'4ans ~ 
päätynärisakåS 
/. fuscidula var. bisporigera 
lyh!osäierisakas 
h hystrix 
siilirisakas 
/. inodora 
valkolakirisakas 
];pelfgi!losa 
kiliipi()ris*a~ 
/. squarrosa * 
lepi~kor.isakas 
Lapt(lr:ius 4ryad§phill!s * 
lapinvuokkorousku 
L. serifluus 
lutikkarousku 
L. violascens 
$ifUpul1atO!J~l.c~ 
Laurilia sulcata * 
louhennahka 
Lentinel{tt,s castoreus 
kGtiYas~aht!ltta 
Lepista glaucocana 
liilavalmuska 
Leucofxaffillfts' p(ttadöxui~ * 
k~!I1J:J.VcllnJl1Sk_~ 
Leucoscypha ovilloides 
fl}somaljakas 
pyc()Pett1Pn·~chiJ2atu1fl 
pi®whk~Io 
Marasmius cohaerens 

M etulodontia nivea 

()f~l)'RY~~ 
'f!tv~z{r tofr!~ittbsa 
11l.l()p~~p~ ' 

* 

* 

Paullicorticium ansatum * 
kätköorvakka 
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Peniophora septentrionalis * 

sinipul!rup~ljakas 
J',. SUCCOSlf * 
k~lt~roaitomaljak:a.s 
Phellinus contiguus * 
konttakääpä 
JJ{•·•I;obusius 
t~nl~Il:~ääpä 
P hlebia diaphana 
kuultqryp:y~~ 
P. dijfissa * 
1,\:~Pn~J:YPYkJ<~ 
P.firma * 
sitk?I'YfJYk~~ 
P. sl-(bul,gta * 
aamirypykkä 
Phylloporia ribis 
~~fU~at1k~äpä 
fhys<.>~ontia lttntjellii* 
1ahoJ;Inl.llU<a 
Plectmiia melastoma * 
Pl1n~r~u~a111~Vafas 
fluteus I41flbiOST,tS 
karvalahorusokas 
Postia guttulata 
ti ppahaprakääpä 
1\ .hibernica .* 
kituh~prak~äp~ 
P. lowei * 
h~~t()hapralcääpä 
t[f?~fkiontia piceicolä * 
na:)~alihytykkä 
Pseudorhizina sphaerospora 
kesäkorvasieni 

rusohapero 
J1>pect~~af~ides 
J<Jl1J1palj~peJ:p 
Sarcodon fennicus * 
nummiorakas 
S. mili~ibflåvus 
orapssjj~Ucaorakas 
Sarcosoma globosum 

Singerocybe viscida * 
tahmamalikka 
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pargamenus 
maitorousku 
L. i()(ta~ilfs (M) 
l~Pl9YY9!9H~~lt 
Lepiota castanea 
~ast'mjal}~on~ieni 
Limacella'illinita 
valkolimalakki 
!vfei~iriclzaiöma····caioss~s 
jättivalmuska 
PhQliqta a.~rivellus 
.knltahelokka 
Pluteus sallcinus 
P::tJlll~~pp;tsplcCi.~ . ... . > ..... 

Potlostroma ''nyf?ergianum" 
il:l9V~~t1t1ija4cll.S ... . . .. 
Psathyrella caput-medusae 
m~dl!llSahawakas 
]$~~sula. grata (}\.{) 
tuoksuhapero · 
Sarcodon leucopus 
silo-orakas 

rikkivalmuska 
vrnliiåiti~it}au;; 
ta1vim.C1ljt:ll<C1$ 
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Piensienet 
Piensienten uhanalaisuuden arviointiin ovat itiökasvi
jaoston puheenjohtaja Pertti Rassin, varapuheenjohta
ja Tauno Ulvisen sekä sihteeri Heidi Kaipiaisen lisäk
si osallistuneet asiantuntijoina Pentti Alanko ja Yrjö 
Mäkinen. 

Suomesta tunnetaan noin 2 400 piensientä, josta noin 
10 % on ollut mukana uhana1aisuustarkastelussa. 

Tietämys pien- eli mikrosienistä on edelleen varsin 
puutteellista. Vähäisten tietojen vuoksi uhanalaisuut
ta on voitu tälläkin kertaa tarkastella vain parhaiten 
tunnetuissa nokisienten (Ustilaginales), ruostesienten 
(Uredinales) ja härmäsienten (Erysiphales) ryhmissä. 
Sen sijaan leväsienet (Masticomygota), yhtymäitiöi
set (Zygomycotina) ja vaillinaissienet (Deuteromyce
tes) tunnetaan edelleen niin huonosti, että nämä ryh
mät on jätetty kokonaan uhanalaisuustarkastelun ul
kopuolelle. 

Uhanalaisiksi luokitelluilla putkilokasveilla esiinty
viä, mahdollisesti uhanalaisiksi katsottavia piensieniä 
ei ole voitu riittävästi selvittää. Tästä syystä luettelos
sa on mukana vain yksi uhanalaisella putkilokasvilla 
esiintyvä uhanalainen piensieni, hostinsarannoki (Anth
racoidea hostianae). Se on isäntäkasvinsa tapaan ar
vioitu uhanalaiseksi jo edellisessä tarkastelussa. 

Limasienet (Myxomycetes) on jätetty uhanalaisuustar
kasteluun ulkopuolelle, koska yksittäisten lajien seu
ranta on erittäin vaikeaa. 

Limasienet voivat olla suurimman osan elämästään 
ihmissilmälle näkymättömissä. Aktiivisessa elämän
vaiheessaan, limakkona, ne liikkuvat karikkeessa tai 
lahopuiden huokosissa. Saavutettuaan tietyn kypsyy
den limakko muuttuu itiöpesäkkeiksi, jotka itiöiden 
vapauduttua lahoavat. Vedessä itiöistä itäneet siimal
liset parveilusolut yhtyvät ja kasvavat jälleen aktiivi
sesti liikkuviksi limakoiksi. 

Uhanalaiset piensienet 

Ruostesienet Uredinales 
~ileslnå .f~yrtchU tP. ·. ~agri.)''P.l\.f4gn. 
f,~t:1,11i9i~~~ps,ty 
Milesina krieger{dnä(P. Magn.) P. Magn. (Sp) 
metsäalvejuurenruoste 

Ky H M Va KS Ku PK 0 L 

Suojelemalla limasienten elinympäristöjä suojeliaan 
samalla myös monia limasienilajeja. Koska limasieni
lajisto on monipuolisin ja runsain vanhoissa, luonnon
tilaisissa metsissä, edistää niiden suojelu myös lima
sienten säilymistä. 

Uhanalaisten lajien luetteloon on lisätty yksi uusi laji, 
ruostesieniin kuuluva kotkansiivenruoste (Uredinop
sis struthiopteris). Kun edellisestä luettelosta ei ole 
poistettu yhtään lajia, maassamme on arvioitu olevan 
28 uhanalaista piensientä. Näistä neljä on arvioitu 
hävinneeksi, kuusi erittäin uhanalaiseksi ja kolme vaa
rantuneeksi. 15 silmälläpidettävästä lajista kaksi on 
puutteellisesti tunnettua ja muut harvinaisia. 

Edellisen tarkastelun 27 lajista viiden lajin uhanalai
suus on arvioitu entistä suuremmaksi ja kahden lajin 
luokkaa on muutettu silmälläpidettävien luokan sisäl
lä. Kolme aiemmin vaarantuneeksi luokiteltua noki
sientä, ojasätkimennoki (Doassansia putkonenii), 
kissankäpälännoki (Entyloma antennariae) ja esikon
noki (Urocystis primulicola) on arvioitu nyt erittäin 
uhanalaiseksi ja kahden silmälläpidettävän puutteelli
sesti tunnetun lajin, vesitähdennoen (Entyloma calli
trichis) ja metsäalvejuurenruosteen (Milesina kriege
riana) on katsottu hävinneen maastamme. 

Eniten uhanalaisia piensieniä on tavattu rantojen ( 11 
lajia) ja metsien kasveilta (8 lajia). Metsäkasvien ja 
niillä esiityvien piensienten uhkana ovat erilaiset 
metsien uudistamis- ja hoitotoimet, kun taas rannoilla 
esiintyviä piensieniä uhkaa pääasiassa rakentaminen. 

Uhanalaisten piensienten elinvaatimuksia ei tunneta 
vielä riittävästi. Tästä syystä suojelutoimet on syytä 
kohdistaa niiden isäntäkasveihin ja elin ympäristöihin. 

Muiden maiden uhanalaisuustarkasteluihin piensieniä 
ei yleensä ole otettu mukaan, vain erään Tsekkoslova
kian osa-alueen alustavassa uhanalaisten sienten luet
telossa on mukana joitakin piensieniä. 

Uhanalaisuus Elinympäristöt 

M 

Uhanalaisuuden 
syyt 
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'!Jhragm'iåium kariitschåtkae {F. V{. Anders.) 
ruth. & Cumm. 
ruusunnuijaruöste 
Uredinopsis struthiopteridis C. Stormer ex Diet. * 
kotkansiivenruoste 

'f~ccinia'?uJoxae Hedw.f. ex bC. 
!~§!11l!YJ;ti~o§t~ 
Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jjijrst. 
;vai vatinp~suruoste 
:PucCinia pqlemonii · Diet & Holw. 
ke~losinilatyallQlq~te 
'uredo goodyerae' Tranz. 
yöyilkaruyos~~. . . _ .· . ........ . . .· . . . ,_ _ , 
Urbmyces _ pliacde-frigidae (Wåhk=!nb.) Hariot 
~Ur®YW1~llfllQ~t<" 

Nokisienet Ustilaginales 

Entyloma callitrichis Liro (Sp) 
vesitähdennoki 
Parysia. thuenulnii(Flsch. v. Waldh.) Naiirif. 

, ya~l51(:JtS'!f:~1l()lc! 
Doassansia putkonenii Liro (V) 
()jl}~~tkime~noki .. -_ 
:Entyloma antennariae Liro (V) 
!cis,~~äpi!l~J111()lg . ..... . ......... . ····-·· .......... ·····. / ..... ... ::. ..... . 
Urocystis carcinodes (Berk. & Curt.) Fisch. v. Waldh. 
~onnanroarj'Wnoki .-- .·· ......... . . .. 
1Urocystis primulicolä P~ -Magn, (V) 
esikonnoki···-

Urocystis paridis (Ung.) Thum. 
sudenmarjannoki 
ff.Jrocysti~ ·. tothii Väriky 
suolavihvilänlehtinoki 

Anthracoidea altera N annf. 
§aana~nglå,, . .. . r. " ._.. • _,_ 1 

A.nthrac()i4ea .. arenaria (H. Sydow) Nannf. 
hi.etikkosarannoki 
Anthracoidea pseudirregularis U. Braun 
(A. caricis-pallescentis) 
kalvassarannoki 
~nthtåcqideähostiårzåe·:s •. Lindeb. tix Nat1nf. (Sp) 
b<J~tin.sarall:Q<Jld 
Entyloma magnusii (Ule) Wor. 
~l:lviJfikk,äränn~ld '· . _ -;,. _ ._ . . . --._ . - , ..... 
·Urocystls melz-cae, _ (Lagerhetm & Lrro) Zundel 
nuokkuhelmikännoki 
Ustilago abstrusa Malencon 
suolavihvilänkotanoki 
(fstil'ilgo .echiitata Scllföt. 
~<>Ic<ih~lv~OOPP 
Entyloma linariae Schröt. 
kannusruohonlehtinoki 
'Entyloma ·· litlfonlcai (Hai~ted) LågerK 
(lf. veron,icpla).(Sh) · 
~P'()1lt~q~~e~1l~Pki 
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Sh 

Sh 

Sh 

Sh 
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Elinympäristöt Uhanalaisuuden 
syyt 

Ml M,R 

Ml M,O 

Ml ~;Mp 

Ri R 

Rj N,Vt 

Mki Mi 

RJ Kå;R 

Vj Kh,Vr 

Rjn ? 

Vr Kh,Vr 

Ii,M Ku,R 

Ml M,O 

Rin R 

Ml M,R 

Rih R 

T Ku 

Ri R,Ku 

Ik,Rjn N,O 

Rin,Sl R,O 

Ik Pm 

Ml Ni 

Rin R 

Rj Vr 

Ij R 

Ik Ptn 



Härmäsienet Erysiphales 

Erysiphe vernalis Karst. 
Iepänoksahärmä 

Piensienet lääneittäin 

!! :U~vinn~~t 
p;ntyloma. cql[itflchiS {Sp) 
vesitähdennoki · 
F a~ysia thuemenii 
vankkasarannoki 
ll:ilJ~~nO:ifey~lcJ#i 
t:~l.l11iQi~~JlfY9~t~ 
Mil~sina k:riegerlanå (Sp) 
metsäalvejuurenruoste 

E Erittäin uhanalaiset 
ip(fdssansil1 py~k;b~enti {\f) 
9JI.l~f:itl<:ffi:l~ll.m>1{J ........... . 
Entyloma antennariae (V) 
kissankäpälännoki 

• ,J.?Jifagrnidiu~, /dimtsi:hatka~ 
'···~u.p~!JPJll1U~r1J9st~. 
Uredinopsis siruihiopie1;idis · * 
kotkansiivenruoste 
l:Jfdcystts'c4r~i1Zttd~s 
Ic911P:a1ltJ:l::tJ:J~J1,()}fi . . ........... . 
Urocystis primulicola (V) 
esikonnoki 

V Vaarantuneet 
P~tcihia &~o~ae 
t~~mayr.t~tlJJl:<l~t~ ... 
Urocystis paridis 
sudenmarjannoki 
u~:gt::Y:stis tothi.i 
s!Jt:>lf!:vihvil.;tnl~h,ti»;c;>Jf! 

Sh Silmälläpidettävät harvinaiset 
Anthracoidea altera 
saanannoki 

yövilkanruoste 

A 

V 

TP 

E 

u 

H: 

fl 

Uhanalaisuus 

Sh 

Ky H M 

H 

Elinympäristöt 

Rj,Ih 
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Uhanalaisuuden 
syyt 

N,Mp 

Ku PK 0 L 

Sh 
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Uromyces phacae-frigidae 
peuranvirn~~oste 
()'stflqgo abstrusa 
sug~~yi!lyil~~9!~ri()ld 
Ustilago echinata ·· · 
ruokohelvennoki 

A TP 

Sp,§ilmä1l~pi~et~ävät. puutteellisesti tu11netut 
Ifnl!!9m(llinpti(le. · 
:katm{lSfl,lO}loplel:J.tinoki 
Entyloma veronicae (Sh) 
orvontädykkeennoki 

JÄKÄLÄT 

Työryhmä 

u 

Jäkälien seurannassa ja uhanalaisuustarkastelussa 
toimikunnan apuna on ollut sen itiökasvijaoston alai
nen jäkälätyöryhmä. Työskentelyyn ovat jaoston pu
heenjohtaja Pertti Rassin, varapuheenjohtaja Tauno 
Ulvisen, jäsenten Unto Laineen ja Heikki Toivosen 
sekä sihteeri Heidi Kaipiaisen lisäksi osallistuneet 
asiantuntijoina Teuvo Ahti, Mikko Kuusinen, Arto 
Puolasmaa, Kalevi Takala ja Orvo Vitikainen. Lisäksi 
työryhmä on kuullut lukuisia muita alan asiantuntijoi
ta (liite). Työryhmä on pitänyt kaikkiaan seitsemän 
kokousta ja kaksi seminaaria. 

Alan asiantuntijoille ja harrastajille järjestetyissä uhan
alaisten jäkälien suojelu- ja seurantaseminaareissa on 
käsitelty mm. jäkälien tunnistamiseen, tutkimiseen ja 
kartoitukseen liittyviä ongelmia. Retkeilyillä on tu
tustuttu uhanalaisten jäkälien kasvupaikkoihin. 

Suomen Sieniseuran yhteyteen perustettu jäkäläjaos 
on pyrkinyt edistämään uhanalaisten jäkälien kartoi
tusta tekemällä vuosittain ainakin yhden retkeilyn 
ennestään huonosti tunnetuille alueille. Esimerkiksi 
1989 retkeily suuntautui Talaskankaalle. Pohjoismai
den jäkälätutkijoiden yhdistys (Nordisk lichenologisk 
förening) on kahdesti järjestänyt retkeilyn Suomessa, 
1981 Kuusamossa ja 1989 Nauvossa. 

Uhanalaisuustarkastelu 

Suomessa on arvioitu olevan noin 1 500 jäkälälajia. 
Maamme jäkälälajiston tuntemus on vielä varsin 

H M Va KS Ku PK 0 L 

Sh 

Sh 

puutteellista eikä useimpien lajien levinneisyydestä 
ja ekologiasta ole riittävästi tietoja. Uhanalaisuustar
kastelu on kuitenkin ollut aiempaa perusteellisempi, 
koska tietämys eräistä jäkäläryhmistä, kuten esim. 
naavoista, lupoista ja hyytelöjäkälistä on viime vuo
sina olennaisesti lisääntynyt. Tästä syystä myös ai
emmin uhanalaisuustarkastelun ulkopuolelle jätettyjä 
rupijäkäliä on nyt voitu ottaa enemmän mukaan tar
kasteluun. Työryhmä on tarkastellut kaikkiaan noin 
900 lajin uhanalaisuutta, mikä on 60 % Suomen jäkä
lälajistosta. 

Jäkäläluettelossa (lopussa) on mukana kolme lajia, 
jotka oikeastaan eivät ole jäkäliä, sillä niillä ei ole 
leväosakasta. Kyseiset lajit on sijoitettu jäkäliin, kos
ka niiden lähimmät sukulaislajit ovat jäkäliä ja niiden 
tutkimus on yleensä jäkälätutkijoiden varassa. 

Uusi luettelo 
Uhanalaisten jäkälien luetteloon on lisätty 72 uutta 
lajia. Kun otetaan huomioon 13 edellisestä luettelosta 
paistettua lajia, maassamme on arvioitu olevan 138 
uhanalaista jäkälää. 

Uhanalaisista jäkälistä 23 lajia ( 17 %) on arvioitu 
hävinneeksi, 24 ( 17 %) erittäin uhanalaiseksi ja 30 
(22 %) vaarantuneeksi (taulukko 65). 61 silmälläpi
dettävästä lajista 13 on luokiteltu taantuneeksi, 28 
harvinaiseksi ja 20 puutteellisesti tunnetuksi. 

Edelliseen tarkasteluun verrattuna hävinneiden, erit
täin uhanalaisten ja vaarantuneiden luokkien suhteel
liset osuudet ovat kasvaneet, kun taas silmälläpidettä-

Taulukko 65. Uhanalaisten jäkälien lajimäärät ja prosenttiosuudet uhanalaisuusluokittain vuosina 1990 
ja 1985. 

Vuosi Uhanalaisuusluokka 
H E V St Sh Sp Yht. M 

1990 kpl 23 24 30 13 28 20 138 13 
% 16,7 17,4 21,7 9,4 20,3 14,5 100 

1985 kpl 10 12 14 12 25 6 79 
% 12,7 15,2 17,7 15,2 31,6 7,6 100 
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vien luokan osuus on laskenut (taulukko 65). Uhan
alaisten lajien osuus kaikista tarkastelluista lajeista on 
noussut 10 %:sta 15 %:iin. 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Taulukko 66. Uhanalaisten jäkälien lukumäärät ja 
prosenttiosuudet elinympäristöittäin. 

Metsät 

Rakentaminen on tärkein uhan-



Taulukko 67. Uhanalaisten jäkälien lukumäärät uhkatekijöittäin. 

Kpl % Kpl % 

Keräily ja poiminta 1 0,7 2 1,4 
Kuluminen 29 21,0 39 28,3 
Rakentaminen 19 13,8 39 28,3 
Soranotto ja kaivostoiminta 8 5,8 13 9,4 
Niitty- ja hakamaiden umpeenkasvu 3 2,2 5 3,6 
Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 63 45,7 72 52,2 
- Puulajisuhteiden muutokset (25) (18,1) (35) (25,4) 
- Ikärakenteen muutokset (20) (14,5) (30) (21,7) 
- Lahoavan puuaineksen väheneminen (7) (5,1) (9) (6,5) 
Ojitus ja turpeenotto 2 1,4 
Vesien rakentaminen 1 0,7 1 0,7 
Kemialliset haittavaikutukset 13 9,4 39 28,3 
Muut syyt 1 0,7 1 0,7 

Yhteensä 138 100 

Sarakkeessa vasemmalla on niiden lajien määrä ja osuus prosentteina, joilla ko. tekijä on tärkein vähenemisen syy; oikella on niiden 
lajien määrä, joiden uhanalaisuuteen ko. tekijä on yhtenä syynä. 

alaisuuteen. Kalkin, vuolukiven tai malmin louhinta 
uhkaa 6 % uhanalaisista lajeista. 

Alueellinen uhanalaisuusarviointi 

Jäkälätyöryhmä on arvioinut jokaisesta valtakunnalli
sesti uhanalaiseksi luokittelemastaan lajista myös sen 
uhanalaisuuden maan eri osissa. Valtakunnallisista 
lajeista tehdyn alueellisen tarkastelun ohella työryh
mä on laatinut luettelon myös alueellisesti uhanalai
sista jäkälistä. Alueellisesti uhanalaisten jäkälien luet
telossa ovat mukana ainoastaan sellaiset lajit, joiden 

on katsottu kuuluvan vähintään yhdellä osa-alueella 
johonkin luokista hävinneet, erittäin uhanalaiset tai 
vaarantuneet. Luettelossa on kaikkiaan 67 lajia, joista 
kuusi on ollut aiemmin valtakunnallisesti uhanalaisia. 

Eniten uhanalaisia jäkäliä (valtakunnallisesti ja alu
eellisesti H-, E- ja V -lajeja) on Turun ja Porin, Uuden
maan, Oulun ja Hämeen lääneissä (taulukko 68). 
Yksinomaan yhteen lääniin rajoittuvia valtakunnalli
sesti uhanalaisia jäkäliä on eniten Turun ja Porin sekä 
Lapin lääneissä (taulukko 69). Koko maassa on kaik
kiaan 58 vain yhteen lääniin rajoittuvaa jäkälälajia. 

Taulukko 68. Hävinneiden, erittäin uhanalaisten ja vaarantuneiden jäkälien lukumäärät lääneittäin. 

Lääni A TP u H M Va KS Ku PK 0 L 

H 5 14 12 4 16 3 2 5 3 4 4 5 
E 7 17 9 4 12 4 4 6 5 2 12 6 
V 14 30 27 6 16 9 14 11 12 11 29 14 

Yhteensä 26 61 48 14 44 16 20 22 20 17 45 25 

Mukana ovat valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lajit. 

Taulukko 69. Vain yhteen lääniin rajoittuvien valtakunnallisesti uhanalaisten jäkälien lukumäärät lää
neittäin ja uhanalaisuusluokittain. 

Lääni A TP u H KS Ku 0 L Yhteensä 

H 1 1 4 5 2 1 14 
E 3 4 4 1 1 3 1 18 
V 1 4 3 2 11 
s 1 2 3 8 15 

Yhteensä 6 11 8 7 3 2 9 12 58 

Taulukosta puuttuvat läänit, joiden alueella ei ole lainkaan tällaisia lajeja. 
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Kuva 16. Vaarantunut reikäkarve (Menegazzia tere
brata) kasvaa kosteilla vmjoisilla kallioseinämillä. 
Sen uhkana ovat pienilmaston muutokset sekä kallio
kiipeily. 

Vertailu muihin maihin 
Uhanalaisuusarvioinnin vertailukohtana on käytetty 
Ruotsin vuodelta 1987 peräisin olevaa uhanalaisten 
jäkälien luetteloa sekä valmisteilla olevaa uutta Poh
joismaiden luetteloa. Keväällä 1991 ilmestynyt uusi 
luettelo Ruotsin uhanalaista kasveista ei ollut työryh
män käytettävissä Suomen uhanalaisten jäkälien luet
teloa laadittaessa. 

Uuden luettelon mukaan Ruotsin noin 2 000 jäkäläla
jista 212 (10 %) on luokiteltu uhanalaiseksi (taulukko 
70). Ruotsin uhanalaisista lajeista vain 97 tunnetaan 
Suomesta. Näistä 58 lajia (60 %) on myös meillä 
uhanalaisia. Yhteisistä lajeista 30 lajia (52 %) on 
arvioitu Suomessa uhanalaisemmaksi kuin Ruotsissa 
kun taas yhdeksän lajia (15 %) on arvioitu Ruotsissa 
uhanalaisemmaksi kuin meillä. Yhtä uhanalaisia laje
ja on 19 (33 %). 

Pääosa Ruotsinkin uhanalaisista jäkälistä kasvaa 
metsissä. Kalliot ja kulttuuriympäristöt ovat niinikään 
kummallakin alueella seuraavaksi tärkeimmät elin
ympäristöt. 

Taulukko 70. Uhanalaisten jäkälien jakautuminen 
uhanalaisuusluokkiin Suomessa ja Ruotsissa. 

Luokka Suomi Ruotsi 

H 23 6 
E 24 46 
V 30 31 
St 13 25 
Sh 28 94 
Sp 20 

Yhteensä 138 212 
Kokonaislajimäärä 1 500 2 000 
Uhanalaisia % 9,2 10,6 

Suojelussa tapahtuneet muutokset 

Saaristomeren ja Oulangan kansallispuistojen laajen
taminen ovat viime vuosina merkittävimmin edistä
neet uhanalaisten jäkälien suojelua. Saaristomeren 

kansallispuiston lajistoon kuuluvat mm. erittäin uhan
alaiseksi luokiteltu etelännokijäkälä (Cyphelium no
tarisii), vaarantuneeksi luokiteltu nappikarve (Par
melia pastillifera) sekä silmälläpidettävät jalotorvijä
kälä (Cladonia foliacea), tulijäkälä (Fulgensia brac
teata) ja riuttakarve (Parmelia tiliacea). Kun Kitkan
niemi liitettiin Oulangan kansallispuistoon, 20 uhan
alaisen jäkälän esiintymiä tuli suojeluun piiriin. Täl
läisiä lajeja ovat esim. sammalvahajäkälä (Gyalecta 
geoica), kukrinvahajäkälä (Gyalecta kukriensis), vuo
manahkajäkälä (Peltigera retifoveata), pallerosuomu
jäkälä (Psora globifera) ja idännaava (Usnea exten
sa). Oulangan kansallispuiston alueella esiintyy kaik
kiaan 26 valtakunnallisesti uhanalaista jäkälälajia. 
Seitsemän lajia tunnetaan vain Kitkanniemeltä. Kolin 
ja Tammisaaren kansallispuistojen perustamisen myötä 
yksi aarnilupon (Bryoria nadvornikiana) ja yksi nor
janröyhelön (Platismatia norvegica) esiintymistä on 
nyt suojeltu. 

Uhanalaisille jäkälille on valmisteilla vasta muutamia 
suojelusuunnitelmia (luku 2.4 ). Turvetorvijäkälän 
(Cladonia incrassata) suojelusuunnitelma on valmis, 
samoin yleinen osa haavanhyytelöjäkälän (Collema 
subnigrescens), norjanröyhelön (Platismatia norvegi
ca) ja reikäkarpeen (Menegazzia terebrata) suojelu
suunnitelmista. V ahvistettujen suojelusuunnitelmien 
puuttuessa yhtään aluetta ei ole vielä rauhoitettu 
uhanalaisen jäkälän kasvupaikan takia. Turvetorvijä
kälän esiintymispaikan rauhoitus on kuitenkin vireil
lä. 

Suojelun lähiajan tavoitteet 

Kiireellisimpänä tavoitteena on valmistaa ja vahvistaa 
lajikohtaiset suojelusuunnitelmat erityisesti suojelta
ville lajeille. Uhanalaisten jäkälien suojelu ja hoito 
edellyttävät riittäviä tietoja lajien biologiasta ja ekolo
giasta. Uhanalaisten jäkälien biologian ja ekologian 
tutkimusta tuleekin edistää. Myös uhanalaisuuden 
syiden selvittämiseksi tarvitaan tutkimusta. Uhanalais
ten jäkälien esiintymispaikkojen tarkistuksia tulee 
jatkaa ja perustietoa hankkia huonosti tunnetuilta 
alueilta, erityisesti uhanalaisista ympäristöistä. Myös 
yleistä tietoutta jäkälistä ja niiden uhanalaisuudesta 
on pyrittävä lisäämään. 

Jäkälien nimistö on seuraavien julkaisujen mukainen: 
Databanken för hotade arter och Naturvårdsverket 
1991, Egan 1987, 1989, 1990, Moberg 1985, Santes
son 1984, Wirth 1987. Jäkäläjaoksessa työskentelevä 
nimistätoimikunta on pyrkinyt antamaan käyttökel
poiset suomenkieliset nimet uusille uhanalaisille jäkä
lille. 

Valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten jäkä
lien taulukoissa käytetyt symbolit: 

H hävinnyt, E = erittäin uhanalainen, V = vaa
rantunut, St = silmälläpidettävä taantunut, Sh 
= silmälläpidettävä harvinainen, Sp = silmäl

M 
+ 

? 
* 

läpidettävä puutteellisesti tunnettu 
muuttunut arviointi 
esiintyy alueella, mutta ei ole uhanalainen 
ei esiinny alueella 
varmistamaton tieto esiintymisestä alueella 
uusi uhanalainen laji 
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Aluelyhennykset: 

A = Ahvenanmaa 
VS = Turun ja Porin läänin eteläosa 
St Turun ja Porin läänin pohjoisosa 
U Uudenmaan lääni 
Ky Kymen lääni 
H Hämeen lääni 
M Mikkelin lääni 
Va Vaasan lääni 
KS Keski-Suomen lääni 
Ku Kuopion lääni 
PK = Pohjois-Karjalan lääni 

Uhanalaiset jäkälät 

Biiqtfo'&jJiira dryinå (Achi~'Ma~såf?* · 
li~tnjäki.i,lä; . ~tQ( SÖJ1d.erfallsl~Y ·" .... ·. 
Caloplaca obscurella (Lahm) Th. · Fr. * 
etelänkultajäkälä 
ca~qpyrenium psoroifloi,ifes (Borref)'R. Såiit~ * 
fO,~g~JRw,en,~ j~rdl~y 
Cetraria ciliaris Ach: ". (E) 
fir:Jsiröyhyl() 
~f!l!~rtJCl:.ifrtt/gran~.(Sifl.] As~· 
t}ipl:!Jtyyt~l()j~1;{1f!,JQS..~ttg~l~l~Y 
Cyphelium sessile (Pers.) Trevisan 
lqi~nokijäkälä 
Dirnerellq..l1tu!i:t (Dicksqh) Trevisåh * 
keltavahajäkälä .. · .·.·. 
Fellhanera bouteillei Desm. * 
ne.~~~sj~~W 
(jyalecta s~l:/ClausaAriiX* 
~t19riY~lJ~.j~älä 
Lecanora subcarnea (Liljeblad) Ach. * 
Io,uhuke!Jräjä~älä 
~~~!~rra {ilemolita v airiio 
piil9itysiyjäkä.Hi 
Leptogium rivulare (Ä.cb.) Moni. 
Pllro~~sijälcäl.~( .... s~aJ1~sk.if111lay 
ketha/';iC! vulpina(L.) Hue 
t~11.j.W.S.~n~~;x~gt~v. 
Micarea melanobolä(N')rl.)coppiris * 
häl,11e.e.r:tyynyjä1cä1ä 
~q:ell~ropsis·•hurniilå{Kuilh.) R. •san:i. m~ä.*•···· 
]Jj:(fu:1Jj~ä · .................. •... .. . } ...•......•......•.•.•.•.•. • •. ·•··•·••·. 
Pannaria mediterranea C. Tav. (E) 
etelänJimijäkälä 
Pårmelifi cafJtH:~ta (L:JA.CI12 
Yp~~~::lfY~~ g.~tl,~Y . . .. r. . .•c .. 
Riiinalina roesleri (Schaerer) 'Rue (E) 
~l1P~l1~l1~,t<:)jäk~l,ä, •. finfli.Jsig.J:>r()Slcl(ly 
~phinc;trina. a!Jl?lit:a Nyl. •. (E) 
~W;tspa.J..IIp:gk:l<;iit~L~l:ldRtlf:l:l§Jt~Pitc, 
Sphinctrina porrectula Nyl. (S]J) 
suomenpampukka 
Thelenella rniJlie$t(l:··.: .. (N)':lt) ... ·.Nyk * 
pi~laj~p~j~ii}ä · 
Thelotrerna lepadinum (Ath.) Ath. 
kätköjäkälä, havstulpanlav 
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01 

Oi 

Lek= 

Lpo= 

Oulun läänin länsiosa (KP:n Oulun läänin alue 
ja OP) 
Oulun läänin itäosa (Kn ja Ks:n Oulun läänin 
alue, myös Oulangan kansallispuiston Sallan 
puoleinen alue) 
Lapin läänin etelä- ja keskiosa (PeP, KiL, SoL, 
Ks:n Lapin läänin alue) 
Lapin läänin pohjoisosa (EnL, InL) 

VS:n ja St:n raja muodostuu siten, että kunnat Loi
maa, Alastaro, V ampula, Yläne, Mynämäki, Laitila ja 
Pyhäranta kuuluvat Varsinais-Suomeen ja niiden poh
joispuolella olevat kunnat Satakuntaan. 

Uhanalaisuus Elinympäristöt 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt 

Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo & Hawksw. (V) E 
mtk()luppo,. brokig t(l~~ll(l\' ..... ·......... • .. 
Bryoria sn:ithii· (Du Riett} }3rodo"& .D. 
piilcldllJPPP 
Calicium lenticulare Ach. (C. subquercinum) (Sp) E 
s.L1mU,l!q!1pijJ%~lä, .. skug~~pi~ay .•••. 
Catapyr~rntiJfrt··squamulosupt{Ach.)ö •. Bieuss * 
maksakilpinen 
Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell (V) E 
haJ'l11~~el1l~jäkäJ~. pl~~sk~ft~d B~l~v 
C:~~e~(Jtheqa htspidula (Ach~). Z!.lf4br! (Sn) 
PlJij?JltfW::tiiik~lii •.... P::trlql~}l:l.Y 
C ladonia incrassata Flörke 
wrvet()rvij~~lä, .. Jorvbägarlav 
(]Jadonia polycarpot,q~s !~fyL* 
nuijatorvijäkälä,.·.måhgfriiktig .. bägarlav 
Cladonia polydactyla (Flörke) Sprengel (V) E 
l~e~t()ryijä)fijfä, ~e11bäga;l~y 
(;ladonia' subc;J?nlicqrnis (VainioY Kemst. 
lfit.l"lPP~!91"Yij~JC#l!i ........ . 
Collema curtisporum Degel. 
pohjanhyytelöjäkälä, liten gelelav 
9(}l/lt:'m4 itiifc~~cerrs (Huds;} ne. 
Iäpl)~phm~I()j~~lii ... Ottnp~~·~sij~kijl~),l~~~~IapB~}~y 
Cyphelium notärlsii (Tul.) Blomb. & Forss: (Sh) 
~telä11~9kijä](~~~\ s!'dlig ~oti~y 
~17,doca;rpo11 •. ~åsce'(u/ens (Anzi)l\1illl. 
§1.l9A1!1P~4l,~()~l:!~,. ~~!t!.tiX .. '" 
Endocarpon pusillum Hedwig * 
pi1ckupullo~~s,.NtenKa11dav. . ..... . 
Hete~Ofiermia · specil!~P (Wulfen)·· Trevi.san 
siimesji.:ikälä, elfenbenslav 
Megalaria grossa (Nyl.) Hafellner * E 
saarnijäkälä 
Nephrqm(t/hellf?tiiium · ACii * E 
~~l!9~~pp~~j~~{t ........ ·• . ? 
Pcmriaria confusa P.M. Jörg: * E 
h(layaJ1ka,r~J~j~~lä .. ·······. ···•··.···.···•• 
Panpeli(.l· glabra (Schaeret) NyL * 
karvaf1lsl<9karye 
Pai·melia verruculifera Nyl. E 
lbar.S:t~s~ok,~e .. (kaakpn,~.s,Jsokarve), .stiftsköldlav 
PhJ;~C.ia 13haea (Tuck.} ••'J.1k}mson 
kaithlaakajäkälär rikfruktig rosettlav 
Physcia semipinnata (J.F. Gmelin) Moberg E 
Ijpsil(l~~j~äl~ •.. fl"~~rosettlav 
Usne(l 'extensa ·VID.nio ~ 
idärinru~,va 

Acrocordia cavata (Ach.) Harris * V 

l~nn~l1Pis~~j~~~~ ·.··· •..... ..•. .... .. ..... . ....... · · .. ·· ................. ·· .. ···.··· .....•... 
Bryqrta:nadvor1Jtkiq.n:g•.·•(Oye11'rik)·· BrQdo .. &:.·· ijawksw •. (~) V 
<iart1Vl1PP<>} yj()lettgr! t::~.g~H(;lv 
Calicium quercinum Retz. (Sh) V 
taT~eJ1J!~ppiJ~ä}~, ~f~pikJ(lv 
Caloplqcqluclfugq Thor* 
jalokttltajä.ldilä 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt 

Caloplaca thallincola (Wedd.) Du Rietz * V 
suolakultajäkälä, rosettorangelav 
Chaenotheca gracillima {Vainio) Tibell (Sh) V 
hentoneulajäkälä 
Collema multipartitum Sm. * V 
risahyytelöjäkälä, mångflikig gelelav 
Collema parvum Degel. (Sh) V 
pikkuhyytelöjäkälä, dvärggelelav 
Collema subnigrescens Degel. (E) V 
haavanhyytelöjäkälä, aspgelelav 
Cybebe gracil(!nta (Ach.) Tibell * V 
varjojäkälä 
Dactylina ramulosa (Hook.) Tuck. V 
sormijäkälä 
Endocarpon psorodeum (Nyl.) Blomb. & Forss. * V 
limip1.1llok~ 
Gyalecta friesii Körber * V 
katvevahajäkälä 
Menegazzia terebrata (Hoffm.) Massal. V 
reikäkarve, hållav 
Nephroma laevigatum Ach. V 
lännenmunuaisjäkälä, västlig njurlav 
Ochrolechia subviridis (Höeg) Erichs. * V 
jalokermajäkälä 
Parmelia pastillzfera (Harm.) Schub. & Klem. * V 
nappikarve 
P eltigera retifoveata Vitik V 
vuoroanahkajäkälä 
P haeophyscia kairamoi (Vainio) Moberg V 
otalaakajäkälä (piikkilaakajäkälä), raggkranslav 
Pilophorus robustus Th. Fr. * V 
haaratappijä]cälii, stor kolylav 
Platismatia norvegica (Lynge) W. Culb. & C. Culb. (E) V 
norjanröyhelö, norsk näverlav 
Psora globifera (Ach.) Massal. * V 
pallerosuomu jäkälä 
Psora lurida (With.) DC. * V 
limisuomujäkälä, brunfjällig skivlav 
Sclerophora coniophaea (Norman) Mattsson & 
Middelborg (Sh) (Chaenotheca coniophaea) V 
härmähuhm~jäk:älä (hä.nnäJ1eulajä]{älä) 
Sclerophora peronella (Ach.) Tibell (Sh) 
koivunhuhmarjäkälä 
Stereocaulon incrustatum Flörke (Sh) V 
hentotinajäkälä, grynig .påskrislav 
Synalissa symphorea (Ach.) Nyl. * V 
rupujäkälä 
Usnea glabrata (Ach.) Vainio * V 
kiiltonaava 
Usnea scabrata Nyl. * V 
ryppynaava 

Calicium adspersum Pers. * St 
kelonuppijäkälä, gulpulVI"(lcl spi]dav 
Calicium denigratum (Vainio) Tibell St 
männynnuppijäkälä 
Evernia divaricata (L.) Ach. St 
takkuhankajäkälä, ringlav 
Gyalecta geoica (W g.) Ach. * St 
sammalvahajäkälä 
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:f/YfJ-!if~t:a, •. ~l'!J{.(§~.J~ll>f. 
···punavähajäkälä, ... ahnlav. , 
Leeidea albofuscescens Nyl. * 
(l~i11ystyj~~lä 
/j:]J.t(?!JiU.{lJ,CYa11:e;~c~~~·.•(I$~~~i) f{_öft?er (Sh) 
s.il1.ilf~~ijiilf1:lJ~h·· ..• &tAPl~ ·s.-K!n~~~:Y ......... · ............ . 
Leptogium subtile (Schrad.) Torss. * 
he?t9K:ysijäkälä . ·. · .. · ··.·.. .. . . . . • . 
'Leptogit;tfrl'f:'Jl·~.tflistt.!flt;tm .. (W~lr~)f\Pii·* 
sotinikesijäkälä · 
Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. 
kaJFOk~~~?j*·äl~,S~OVt?llay 
!Jertu~qrla P.W:Jusa (Jf~) ;rpck. * 
t::tm11"le1ll;r~knj~~~,.. ~~~~.v . . 
Ramalina obtusata (Ach.) Bitter 
Imuha,rvstoj~~~~. ·.~1111J1Jig 1JroskJ~y 
RamaJi,n~. r!J!austa (Ach~).N}'L (V) 
liJ:PP\>I.'YstQji:tk~lii,:.trft4'Pmsklll.\f 

Bryoria nitidula (Th. Fr.) Brodo & D. Hawksw. * 
kiilt()luppo 
Qåloplqca c!~cip(en~ <An1·Y Blomh. & Forss.• (St) 
llull®killt;ljakii}~, matLOI~Ilg~l~Y . : > .. • 
Cetrelia olivetorum (Nyl.) Culb. & C. Culb. (V) 
röyhelökarve 
CJ9ci9'lfclf<>lftf~~(l (Huds.) .)Vill~; 
Jälpt()J::Yij!ik~~ •. JiiS~9J.n~!~\'. 
Cladonia luteoalba Wheldoil& A: WilsOn 
pa?tatoryijäk.~lä 
Collema.tenaxi(Sw.)A<;li>* 

t1~ahY.YtY.l()ji1]{:ii!~f . <~ ···•··•·••··•··.· ...• •··· •·•···.·••·· ·.•·••• Conotrema populorum Gilenstam * 
haavanuumikka 
(pyphell!J;f]Jkarel{cuni ('Y:~io) Rä$. 
aamhlokijäkälä,.Jiten sotl~v. 
Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel. * 
tupsalej~~älä 
}S'~:tl8~f'ls)g'bråc~~qtq (JloffmO Räs\ 
tulijäkälä, fjällig sva:vellav 
Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr. * 
kalkkivahaj~äl~ 
Gyalecta ~kriensis(R~s~).R~: * 
k.l!lcrivva.hajiil\äU! 
Hypogymnia austerodes (Nyl.) Räs. 
tunlMripmsukarve, mör1c blås~~y 
LeqqtzPr(l c.~P.C!lJ:(Jrp (Ach.) Acl1. 
rotkokehräjäkälä 
Leproplaca chrysodeta (Räs.) Laundon 
varjo~ult~jäkälä 
?eptogiqmpf!catif,~(Ach.)·Leightprt ~ 
PQiiliNt~$jj~~tl;;i / ........... . 
Leucocarpa biatorella (Amold) Vezda * 
talijäkälä 
f1~croca/iäurn arenarium···(Ma.s~al.).• .. 'fibell *, 
varjoparakk~ 
Miriquidica lulensis (Hellb.) Hertel & Rambold * 
pahtanystyjäkälä 
Parnt~Uq filiap~ä (Iloffm.)Ach. •••.·•. (V) 
l"ill~takarv~, ... sily~rl~v 
P(?ltigera elisabethae Gyelnik 
touhunahkajäkälä (kaivosnahkajäkälä), nordlig filtlav 

Uhanalaisuus Elinympäristöt 
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Calicium adaequatum Nyl. 
lyPIDm\!PPi.jäkäl~ •.... ~örl<bövdact, •• §P.~av 
(5a](Jplqc:a ~1;1spiciosa(Nyl.) H~ M,agn: * 
tu:tjankUltajäkälä 
Chaenotheca laevigata Nadv. (Sh) 
silone11lajäkälä, pordli~ .. !w~!Jpnålslav 
(Jla,donia·glauca Flör],ce (SI}) 
hl;lpkqtgryijäkälä, grå bäg9f1ay 
Cladonia subrangiformis Sandst. * 

Collema f!teoutemum 
pa~t~pyyt~l()jä.f~lä 
Cypheliumpinicota•· Ti~ll(~h) 
tr1~Pt1Y!lJ:lg}fijäkfil~.fjfi}JspQf1Y · ... •. 
Leptogium biatorinum (Nyl.) Leight. * 
pifl\~~esij~älä. · ..•. · ....... ·· .. ···· . .•...... , 
},ftsa,rea [JgtryQid;?s {Nyt) .•. ·Coppiris * 
kqlqtyynyj~l;:ijJ~ 
M icarea eximia Hedl. * 
taigatyyn yj äkälä 
Phlyctis • agelåeax(A,ql:i;J Fbit()w 
pihlåj~l11~i~]fäjä,l{~ä 
Psilolechia clavuliFil~a (Nyl.fCoppins 
siimesruskeinen 
EJYr{ht!r!Jd~ii•~idiinea(Dickson). }G)rber ·* 
~3:fQJll~nnystyj~J\:~Hi . 
Ramalina calicaris (L.) Fr. (St) 
l;:()UJ"HfUStojäk:.~l~, rän?{onnig ~~oslday 
RarJ1.alina ele:gqns (fjagL · t% ~ar~} Jatta 
sirorustojäkälä(sulorustojäkälä) 
Rinodina colobina (Ach.) Th. Fr. * 

Phaeocalicium populneum (Duby) A. Schmidt* 
haavansoj<:)}(]{~ 
Clzqellothecopsisqebilis ($rn;) Tipell * 
liekoneulakka 
ChaenotJzecopsis nana Tihell * 
pikkuneulakka 

J,.uettelosta p()istetut lajit 
~~?e710fheca su/)tO$Cida (EitrL}Zahlbr. (V) 
1cull§enneulaj~ldilä 
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Uhanalaisuus Elinympäristöt 
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V altakunnaHisesti uhanalaiset 
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A vs St u Ky H M Va KS Ku PK 01 Oi Lek Lpo 

Synalissa symphorea * V V V 
filpgj~äl~ 
[Jsn~(J glabrcitå * 
1\!U~Qpaava 
U. scabrata * V V V V V V 
ryppynaava 

St .. ··· Sil11J~Ilt!pi9~H~Yät ta~ntllp~et 
St Ca,lit;i~l!J adspersurtt* 

kelonuppijälcälä 
c. denigratum - Sp St St St St 
männynnuppijäkälä 
Ev{rniå <diVåficata St St 
~al@ll1(tl}}{åj~~ä 
GyaleCta geoica :Ii. 

saiQmal vahajäkälä 
G .. ulmi 
pyJ:ll:l\liil1lijäkäJ~ 
Leeidea albofuscescens * St St St 
a~n:li~ystyj äk:~lä 
Lep{ogium cyarzescetts (Sh) 
sinikesijäkälä 
L. subtile * V V V St St St V St 
hentokesijäkälä 
L.teretiusculum V 
~o®~~siJ~ä.lä 
Lobaria scrobiculata St St V St St 
k~lliokeuhlcojäkälä 
Pertusm;ia•.pertus{l * 
tånmierilaikkajäkälä 
Ramalina obtusata St V - Sh Sh St V Sh St V V V 
kauharustojäkälä 
J?; thrausta(V) E H E E V E 
lupporustojäkäUi 

Sh Silmälläpidettävät harvinaiset 
Bryoria nitidula * Sh Sh 
kiiltoluppo 
Caloplaca decipiens .(St) V Sh V Sh Sh V V 
li~mankultajäkälä 
Cetrelia olivetorum (V) V Sh Sh Sh V V V H 
röyhelökarve 
Cladonia foliacea Sh Sh V 
jalotorvijäkälä 
C. luteoalba V V Sp Sh 
pahtatorvijäkälä 
Collema tenax * Sh Sh - Sh H - Sh V 
nahk:ahyytelöjäJcälä 
Conotrema populorum · * Sh 
haavanuumikka 
Cyphelium karelicum * V H - Sh Sh Sh Sh Sh Sh 
liarninokijäkälä 
Dendriscocaulon umhausense * Sh 
tupsalejäkälä 
Fulgensia bracteata Sh Sh 
tulijäkälä 
Gyalecta jenensis * - Sh Sh - Sh Sh 
kalkki v aha jäkälä 
G. kukriensis * - Sh Sh 
kuk!invahajäkälä 
Hypogymnia austerodes - Sh Sh Sh 
tunturipaisukarve 

260 



A VS St U Ky H M Va KS Ku PK 01 Oi Lek Lpo 

IVlZinaiutazca lulensis 
p~tany~~yjäk~.l~ 
f>an'!~elia ti/iacea(V) 
riuttåkarve 
Peltigera elisabethae 
l.ouhpp~~h~aj~~älä 
:Pe~;t{1SGtklfl{lVic/a .··~ 
keltaiåikkåjäkäla 
P. hemisphaerica * 
jalol~i}(kajäkälä 
P .. · . haiJophyscia cdnstip·•.a.·•. t.·.a.·.•• * 
pohjtl.tiJå~aJältälä 
Psora rubiformis * 
vihersuom uj älcälä 
Ramalina capitaJå 
pallorustojäkälä 
Siphula ceratites * 
jäätikköjäkälä 
Soloti~ octospora 
pohjankuppijäk~l~ 

- Sh 

Sp Silmälläpidettävät puutteellisesti tunnetut 
Calicium adaequatum H H 
lepännuppijäkälä 
Caloplaca .suspiciosa * 
ttrrjafikl1ltåjäk:älä 
Chaenotheca laevigata (Sh) H H 
siloneulajäkälä 
C haenothecopsis . debilis * - Sp 
liekoneulakka 
C. nana * 
pikkuneolakka 
Cladonia glauca (Sh) - Sp - Sp 
hank()tOrvijäk_älä 
C. subrangiformis* - Sp 
al varitorvijäkälä 
Collema bachmanianum * Sp Sp - Sp Sp 
k~Ikk;jhyytelöjäkälä 
C. glebulentum 
pahtahyytelöjäkälä 
Cyphelium pinicola (Sh) 
männynnokijäkälä 
Leptogium biatorinum * - Sp - Sp - Sp 
pikkukesijäkälä 
Micarea botryoides * - Sp 
kolotyynyjäkälä 
M. eximia * 
taigatyynyjäkälä 
Phlyctis agelaea * Sp - Sp 
pihlajanläiskäjäkä.lä 
Psilolechia clavulifera * - Sp Sp - Sp 
siimesruskeinen 

Sp 
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Taulukko Uhanalaisten 

Selkärankaiset 
Nisäkkäät 
Linnut 
Sammakkoeläimet 

Kalat 

Nilviäiset 
Perhoset 
Kovakuoriaiset 
Muut hv()nt,eiSiet 
Muut 111\i'eiJalkais,et 

Putkilokasvit 

Itiökasvit 
Sammal et 
Levät 
Sienet 
Jäkälät 

54 50 550 100 



Taulukko Uhanalaisten 

Taulukossa 
kautumista eli111yinp.äri:stöittäiin. 
tamiseksi ....... , ... H\J"-'-''-'" 
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Kulttuurialueiden merkitys uhanalaisten elin
ymLptiJnst,öna on selvästi korostunut edelliseen uhan-

verrattuna. Luettelossa on nyt 
161 kulttuurialueiden eliölajia enemmän kuin edelli
sellä kerralla. Kulttuuriympäristöistä tärkeimpiä ovat 
erilaiset kuivat kuten ahot ja kedot. Yksistään 
niillä eläviä on 173 eli enemmän 
kuin erilaisissa vesissä rannoilla Kult-
tuurialueilla on hyöntei-

30 (27 

Taulukko 73. Uhanalaisten lajien lukumäärät 

Metsät 

Suot 

Nevat 
Räme et 
Korvet 

Vedet 
Itämeri 
Karut 
Rehevät vedet 
Joet 

Lähteiköt 

Kalliot 
Kalkkikalliot 

Joutomaat 
Rakennukset 

Yhteensä 

Selkä- Selkä-
rankai- rangat-
set tomat 

15 318 

1 29 

26 68 

10 

4 57 

1 16 

22 
8 223 

61 733 

Putkilo- Itiö- Yhteensä Vuonna 
1985 

38 356 727 
135 251 

215 
394 
119 

14 

21 32 83 
15 38 

10 
15 
17 

18 153 

46 32 139 

23 117 157 

20 22 70 
61 71 363 

6 

227 671 1692 
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nistä kaikkiaan 17 % kasvaa kalliolla ja uhanalaisista 
sammalistaperäti 39 %. 

Soilla ja tuntureilla esiintyvien uhanalaisten lajien 
suhteelliset osuudet ovat pienentyneet, vaikka suola
jeja on 23 ja tunturilajeja 13 enemmän kuin edellises
sä luettelossa. Soilla ja tuntureilla on erityisesti uhan
alaisia potkilokasveja (kummallakin 9 % putkilokas
vilajeista). Kummassakin elinympäristössä on luku
määräisesti eniten itiökasveja, pääasiassa sammalia. 
Lajit on ryhmitelty tärkeimmäksi arvioidun ympäris
tötyypin mukaisesti. 

5.5 Uhanalaisuuden syyt 
Taulukossa 74 on esitetty uhanalaisuuden syiden 
jakautuminen uhkatekijöittäin. Siinä on myös tarkas
teltu eri tekijöiden osuuksia edelliseen arviointiker
taan verrattuna. Metsänhoito on edelleen eliölajistom
me merkittävin uhanalaisuuden syy. Sen suhteellinen 
osuus on säilynyt yli 700 uudesta uhanalaisesta lajista 
huolimatta ennallaan. Erilaiset metsänhoitotoimet ovat 
kaikkien metsissä elävien uhanalaisten lajien ohella 
ainakin osittaisena syynä lähes 80 muissa elinympä
ristöissä elävän lajin uhanalaisuuteen. 

Erityisesti rakentamisen merkitys uhanalaisuuden 
syynä on kasvanut. Se on ensijaisena syynä jo joka 
kahdeksannella ja yhtenä syynä joka neljännellä uhan
alaisella lajilla. Laskettelurinteet, golfkentät, loma
asunnot ja maantiet ovat viemässä yhä useamman 
eliölajin elinympäristön. Myös maaston, ennen muuta 
Lapin tunturialueiden kuluminen etenkin poronhoi
don vuoksi on uhkaamassa entistä suurempaa määrää 
eliölajeja. 

Kemiallisten haittojen, kuten vesien pilaantomisen ja 
ilman saasteiden merkitys uhanalaisuuden syynä on 
säilynyt ennallaan. Kaikista lajeista kahdeksasosa kärsii 
niistä. Kemialliset haitat uhkaavat ennen muuta selkä
rankaisia eläimiä (yhtenä syynä 43 %:1la lajeista) ja 
vähiten potkilokasveja (8 % ). Suomen uhanalaisten 
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Kuva 17. Silmälläpidettävä häränkieli (Fistulina he
patica) on tammivyöhykkeen laji. 

lajien merkittävin uhkatekijä on siis nykytietojen 
perusteella edelleen maankäyttö, eikä esimerkiksi 
maamme rajojen ulkopuolelta kulkeutuvat ilman saas
teet. 

Taulukossa 75 on tarkasteltu tarkemmin metsänhoi
don eri toimintojen vaikutuksia uhanalaisiin lajeihin. 
Lahopuun ja lehtipuiden väheneminen ovat merkittä
vimmät metsissä elävien lajien säilymiseen vaikutta
vat tekijät. Kumpikin niistä on ensisijaisena syynä yli 
200 lajin uhanalaisuuteen. Lahopuun puute on selkä
rangattomien eläinten, erityisesti kovakuoriaisten ja 
lehtipuiden niukkuus itiökasvien, ennen muuta sien
ten tärkein uhanalaisuuden syy. Tarkemmin määritte
lemättömään hoitoon sisältyy mm. metsämaan muok
kaus, joka uhkaa etenkin useita sienilajeja. 



häirintä 
Maaston kuluminen 

Rakentaminen 

Soranotto, 

Metsänhoito 

rakentaminen 



A 
TP 

PK 
0 
L 

Lukumäärissä ovat mukana vain valtakunnallisen luettelon hävinneet, erittäin uhanalaiset ja vaarantuneet lajit. 
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Yhteensä 

87 
137 
114 

49 
80 
24 
21 
32 
34 
41 
88 
80 

Jäkälät 

H E V Yht. 

4 
7 

14 

5 

5 



toteutumista on 
=p;,.=._,,;.;.,::;t ehdotukset 

ovat kokonaan uusia tai edellisen toimikunnan 
ehdotusten tarkennuksia ja Toimi-

seuranta 

tarvitaan seuraavan uhanalaisuustarkastelun n""''""t"'~r 
Toimikunta että 

seuraavan uhanalaisuustarkastelun nPrBI'"t!lln:i 

Suomessa huonosti tunnettujen eläin- ja kasvi
ryhmien taksonomista ekologista tutkimusta 
on lisättävä. 

Kiinnostus uhanalaisiin 
nyt ansiosta ja 
ta uhanalaisiksi on saatu 
runsaasti lisää eivät kuiten-
kaan ole vielä alueellinen edusta-
vuus vaihtelee. kaikkien var1h01en 
mien nykyistä tilannetta ei ole voitu LUU'''"'"''-uu, 

liian ylimalkaisten löytöpaikkatietojen takia. Tarkat 

esJ:int:yn11s:t1ecjot ovat välttämättömiä "'""'"' 1
""' 

tar:ms•eKEa. Mahdollisimman kattavan intvmlisr)ai1k-
katiedoston saavuttamiseksi on m<:tastosehrit)rksiä 

Niitä on suunnattava =~·h"n~r·+· 

uhanalaisten eläin
on tehostettava 
tävä. 
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to on otettava riittävästi huomioon Toi-
mikunta ehdottaa, että 

(10) luonnonsuojelun tavoiteohjelma laaditaan 
vahvistetaan viipymättä. 

uhanalaisten lajien 
ensimmäisen luvun 

uwd1stan1ist:a v:alnustell«:mn parhaillaan. Osittaisuudis
tuksista huolimatta laissa on edelleen monia puuHei-

vuoksi toimikunta tärkeänä lain koko-

"l"'lr""'"'" lain mukaan uhanalaisten elinympä-
voidaan yksityismailla suojella vain perusta

suojelualueita. Kaikissa tapauksissa 
tämä tarpeen. Lakia uudistettaessa on tutkitta
va mahdollisuudet sopimusmenettelyyn, jossa maan
omistajan kanssa voidaan alueen käytön määrä
aikaisesta korvausta vastaan. Menet-

on oltava sitova myös maanomistuksen muuttu
essa. Uuden lain on myös säädeltävä tiukemmin 
Suomen luontoon kuulumattomien lajien maahantuon
tia luontoon vapauttamista sekä luonnonvaraisten 
eumcten perimän muuttamista. 

Lakia uudistettaessa on määriteltävä luonnon-
suojelulain suhteet muihin luonnonvarojen 
käyttöä sääteleviin lakeihin. Lain valmistelun tulee 
perustua kahden edellisen toimenpide-ehdotuksen 
mukaisiin selvityksiin. Toimikunta ehdottaa, että 

luonnonsuojelulain kokonaisuudistuksen val
mistelu aloitetaan laadittavan luonnonsuoje
lun tavoiteohjelman pohjalta. 

distusta 

määritellä samalla tavoin 
muut kalat Iucmnton:SUIOJeluJam 

muiden kuin 
hoitamatta. 

kalastuslakia muutetaan 
metään talou:sk~lla.laJit 
retään lmmi110ntSUIOjelulain 

Iaacllt<mn tarvittaessa 
..,...,.,.,,"" .... ,, ... ", .. .,, ....... ., ....... :sw:::>1e.tun toteuttaminen ja laissa 

matanomtlstaJan ilmoitusvelvol-
lisuus vahvistettua suunnitelmaa. 
lusuunnitelmien toteuttamiseksi on tukea 
tehostaa valtion varoilla 
alo,itettu11a toimia uhanalaisten 

sesti ""'-'~-''"''""' ehnym~>äristi)jen 
vät 
Suunnitelmien toteuttamisen kure~~1llsyys]ärJes1tys 
viranomaisten harkintaan. Toimikunta eh~doltta:a, 

suojelusuunnitelmien valmistelun voimavaro-
lisätään että erittäin uhanalaisten 

vaarantuneiden 
voidaan laatia 10 vuoden kulm~ss:ll. 

kohteiden valinnassa 
ei ole voitu ottaa .... t·t"''""h nuoJmHJOil. U'lll<~Inua 
tä~rde~nntett:y uhanalaisten eläinten ja 
LVAJlUH, .............. , .. ehdotuksen mukaisesti. Joidenkin 

kuten esim. 
huomattavasti asetetusta aikataulus-

uhanalaisuustarkastelu perustuu kuiten-
että vanhat suojelualueohjelmat toteute-



alaisia lajeja. Silmälläpidettävien ja alueellisesti uhan
alaisten lajien esiintymät tulisi myös mahdollisuuk
sien mukaan ottaa huomioon. Toimikunta ehdottaa, 
että 

(15) uusia suojelualueohjelmia laadittaessa tai 
vanhoja täydennettäessä on uhanalaisten, 
myös silmälläpidettävien ja alueellisesti uhan
alaisten lajien esiintymät otettava huomioon. 

Etelä-Suomen vanhojen metsien suojeluohjelman 
valmistelu on aloitettu aarniometsäkartoituksen poh
jalta. Ohjelmaa valmisteltaessa pyritään selvittämään 
tärkeimmät kohteet myös uhanalaisen lajiston kannal
ta. Huomattava osa uhanalaisista lajeista esiintyy vain 
Etelä-Suomessa sijaitsevissa, lähes luontaisesti kehit
tyneissä vanhoissa metsissä, joita on enää hyvin vähän 
jäljellä. Vanhojen metsien suojeluohjelman nopea 
valmistuminen ja toteuttaminen onkin uhanalaisen 
lajiston suojelun kannalta erittäin tärkeää. Toimikun
ta ehdottaa, että 

(16) Etelä-Suomen vanhojen metsien suojeluoh
jelma valmistellaan ja toteutetaan viipymät
tä. 

Monet uhanalaiset lajit ovat keskittyneet tietyille 
alueille. Tällaisista parhaista keskittymistä on mm. 
Kuusamon Kitkanniemi ja Lieksan Koli jo suojeltu 
(luku 2.5). Lisäksi Turun Ruissalon vielä suojelemat
tomat osat sisältyvät lehtojensuojeluohjelmaan. 

Edustavin uhanalaislajisto suojelualueiden ulkopuo
lella on Hankoniemellä. Siellä on Suomen oloissa 
poikkeuksellisen laajoja hiekkarantoja ja muita hie
tikkobiotooppeja, mutta myös muunlaisten rantojen 
ja niemen sisäosan soiden lajisto on poikkeuksellisen 
runsas. Hankoniemellä on tavattu kaikkiaan yli 100 
uhanalaista lajia, ja se on monien uhanalaisten lajien 
ainoa esiintymisalue Suomessa. Aivan viime aikoina 
esiin nousseet maankäyttöhankkeet, ennen kaikkea 
erilaiset rakentamissuunnitelmat, uhkaavat monia 
alueen parhaista biotoopeista. Myös kuluminen on 
uhkana paikoilla, joissa ihmisiä liikkuu runsaasti. 

Niemen sisäosat ovat puolustusvoimien harjoitus- ja 
ampuma-aluetta. Tämän alueen nykyiset käyttörajoi
tukset ovat suojelun kannalta enimmäkseen myöntei
siä. Uhanalaisten lajien esiintymät tulee jatkossa ottaa 
entistä paremmin huomioon puolustusvoimien toi
mintaa alueella suunniteltaessa. 

Hankoniemelle on perustettu useita enimmäkseen 
pienialaisia suojelualueita, viimeksi Uddskatanille 
niemen kärkiosaan. Ne ovat tärkeitä monien uhan
alaisten lajien kannalta, mutta eivät ole vielä riittäviä, 
koska monia merkittäviä alueita on suojelematta. 
Toimikunta ehdottaa, että uhanalaisten lajien esiinty
misestä Hankoniemellä laaditaan kokonaisselvitys, ja 
että 

(17) uhanalaisten lajien kannalta erityisen tärke
än Hankoniemen arvokkaimmat kohteet muo
dostetaan luonnonsuojelualueiksi. 

Toimet suojelualueiden ulkopuolella 

Huomattava osa uhanalaisista lajeistamme elää met
sissä. Kaikkein uhanalaisimpia näistä lajeista voidaan 
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Kuva 18. Hankoniemellä kasvaa mm. vaarantunut 
luhtaorvokki (Viola uliginosa). 

säilyttää vain erityisin suojelutoimin, kuten aluerau
hoituksin ja toisinaan myös aktiivisin hoitotoimin. 
Talousmetsissäkin voi menestyä uhanalaisia lajeja, 
jos niiden elinmahdollisuudet turvataan metsän käsit
telyssä. Metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämi
nen ja lisääminen voivat turvata monien sellaisten 
taantuvien lajien aseman, joita ei vielä ole syytä pitää 
uhanalaisina, mutta jotka ovat vaarassa muuttua sel
laisiksi. 

Metsänhoidossa ollaan osittain siirtymässä luonnon
mukaisempiin menetelmiin ja suuremman monipuoli
suuden säilyttämiseen. Tätä korostetaan sekä metsä
hallituksen että Keskusmetsälautakunta Tapion uusis
sa metsänhoito-ohjeissa. Ohjeiden käytännön toteut
tamisen kannalta on tärkeintä niiden riittävä korosta
minen metsätalouden koulutustoiminnassa sekä neu
vonnassa. Tätä varten on valmistunut uutta opetusma
teriaalia, joka mahdollistaa opetuksen ja neuvonnan 
tehostamisen. Ruotsissa sekä metsäammattilaisten että 
metsänomistajien koulutus luonnonhoitoon ja uhan
alaisten lajien suojeluun on ehtinyt jo pitkälle, kun se 
meillä on vasta alussa. 

Maatalousympäristö on maatalouden ja karjanhoidon 
menetelmien muutosten myötä käynyt aikaisempaa 
yksipuolisemmaksi (luku 3.1.1 ). Varsinkin pientarei-



VllJelysrnatden ja rantojen väliin ]aametde:n 
vy1öh~rkk:eiclen muutokset ovat köyhdyttäneet niiden 

Runsasta suosivat kasvit sekä 
rikkaruohohävitteitä vallanneet 

luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on 
saatava mulman metsätalous- ja maaseutu
neuvonnan lakisääteisiin tehtäviin. 

""JI""'"'"'" ja kartanoiden vanhoissa puistoissa ja 
putst,orrtaiises,ti hoidetuissa metsissä elää monia uhan-

Näiden kannalta on tärkeää, 
kuolleita ja kaatuneita runkoja tai 

kmjata Monet vanha-
ovat puistojen 

tettol<:ka.an hoidon, mm. nunnikoiden perustamisen ja 
leikkaamisen Monet maassa kasvavat sieniJa-

kärsivät Puistoissa pitäisikin aina-
osia hoitaa että vanha kulttuurilajista 

istutuksissa on suosittava niissä perinteises
ti kasvavaa lajistoa. Asutuskeskuksissa on aina aluei
den käyttömuotoa muutettaessa otettava huomioon 

monipuolisuuden vaatimukset. 
v .. ,, ............ u, ..... ehdottaa, että 

asutuskeskusten puistojen hoidossa ja muus
sa maan käytössä ei tarpeettomasti vähenne
tä luonnon monimuotoiisuutta. 

Lajistoa voi
lajien vaati

'oil'nilkml1ta ehdottaa, että 

vanhan kulttuurin seuralaislajiston suojelun 
hoidon tarve selvitetään ja otetaan riittä

västi huomioon kulttuuriympäristöjä hoidet
taessa. 

Kansainvälinen nhtai"t"'.n. 

Uhanalaisten vaatii 
entistä tehokkaampaa yhteistyötä. 
Suomessa ei ole mahdollista tutkia kaikkia uhanalai
sia lajeja. Muualla saavutettuja tutkimustuloksia 
voidaan usein soveltaa täälläkin. Monet uhanalaisia 
lajeja koskevat tutkimukset on paras toteuttaa kan
sainvälisinä yhteishankkeina, jolloin työ voidaan jakaa 
sopiviin osatutkimuksiin. Monia Suomessa hyvin 
uhanalaisia lajeja voidaan tutkia paremmin alueilla, 
joilla ne ovat runs"aampia. Parhaiten tähän soveltuvat 
Suomen lähialueet Toimikunta ehdottaa, että 

uhanalaisiin lajeihin liittyvää kansainvälistä 
tutkimusyhteistyötä lisätään ja siihen osoite
taan tarpeelliset varat. 

niin tutkimuksessa kuin 
v<~·ut<:,,nnnn toteutuksessa on tärkeää Suomen 
samaan luonnonmaantieteelliseen alueeseen kuuluvien 
Kuolan Neuvosto-Karjalan sekä lähellä <;:Jl~llt.;:pv~ln 
Baltian kanssa. Vaikka Suomella ja "l""""'"'"'tt·,._ 

liitolla on pitkään ollut luonnon- ja ympäristönsuoje
luyhteistyötä, se ei ole johtanut riittävän konkreetti
seen toimintaan. Ympäristönsuojeluyhteistyö on kes-
kittymässä ja päästöjä vähentävän 
teknologian Tehokkaalla luonnonsuo-
jeluyhteistyöllä voidaan helpottaa Suomenkin lajiston 
tilannetta. Biologisin perustein tehtävä uhanalaisuus
tarkastelu on Suomen lähialueilla kuten Neuvostolii
tossa vasta alkamassa. Yhteistyö on kii
reellisesti ulotettava myös uhanalaisuustarkasteluun. 
Toimikunta ehdottaa, että 

(22) luonnonsuojeluyhteistyötä Viron, Karjalan 
Kuolan kanssa tehostetaan ja yhteinen uhan
alaisuustarkastelu saatetaan käyntiin. 

6.4 Valistus ja tiedotus 
Suojelutoimikunnan mietinnössä olennaisia 
paljon käytettyjä ovat olleet ne osat, jotka 
lajikohtaiset esittelytekstit Seurantatoimikunnalla ei 
ollut mahdollisuutta laatia uusista tarkasteluun mu-
kaan otetuista vastaavia tekstejä tai saattaa 
vanhojen lajien ajan tasalle. Tällaisia 
ei myöskään ole saatu tietorekisterin yhteyteen. 
mikunta pitää tätä suurena puutteena ja näkee 
lisena lajitekstien jossakin muussa 
yhteydessä. Helpoimmin tämä käy päinsä laatimalla 
eliöryhmäkohtaisia katsauksia, joiden valmistelu voi
si olla myöhemmin ehdotuksessa 28 mainittavien 
asiantuntijaryhmien tehtävistä. Ryhmät ainakin avus
taisivat niiden toimittamisessa. Katsaukset olisivat sekä 
viranomaisten että uhanalaisten lajien seurannasta 
kiinnostuneiden luontoharrastajien kannalta tarpeelli
sia ja helpottaisivat rekisterin päivittämistä. Samassa 
yhteydessä voitaisiin esittää sellaista uhanalaisten lajien 
tietorekistereihin seurannan yhteydessä kertyvää tie
toa, ei muualla. Toimikunta ehdottaa, 
että 

(23) uhanalaisista lajeista julkaistaan eliöryhmä
kohtaisia katsaul<.sia, joissa ovat mukana myös 
lajikohtaiset esittelyt. 

Luonnontuntemuksen opetusta eri oppilaitoksissa ei 
siihen tähtäävistä ehdotuksista huolimatta ole 
Tämä näkyy yleisen lajintuntemuksen jatkuvana 
kenemisenä. Ilman sitä ei luonnon monimuotoisuutta 
ja tilaa voida kuitenkaan kunnolla arvioida. Uhanalai
set voidaan ottaa laajassa mitassa huomioon vasta 
sitten, kun lajiston tuntemus on riittävä. 
Koulujen luontokerhotoiminnalla on opetuksen ohel
la tärkeä asema nuorten luontoharrastuksen herättäjä
nä ja suuntaajana. Kerhot voisivat toiminnassaan 
korostaa luonnontuntemuksen ja uhanalaisten lajien 
suojelun merkitystä. Jos niillä olisi käytettävissään 
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uhanalaisten lwettelo tarkistetaan seu-
raavan kerran vuoteen 2000 mennessä. 

taan osoitetaan riittävät varat. 

kehitetään 
sen toimin-

Lajik,ohtaisten SU<JjelusuuJnnitelmi,en laatimiseen ei ole 
Suunnitelmia on 

alaisina toimivissa 
tvr>~Ihrr,;~,,~ l,UOinnonsu<Jielutut~:irntusvk:siköntoimin-

Im:mutonsm)iellun hallintoa 
hallituksessa vahvistetaan 

kiirehti-

Aluehallinto 

viranomaisten toimesta ja muista yhtei,skiJn
nan varoin suunniteltavista 
uhanalaisten mahdollisesti 
heikentävistä hankkeista pyydetään läänin
hallituksen ympäristönsuojelutoimiston lau
sunto. 

lääninhallitusten ynlpiilris;tölrlSUIO.i~elutoimistoi
hin tulisi n<~>u·n~ö:hHll unamtlaltsten 
luun 
Turun 
nien yrrtpitri!itönstJ~ileltitoiiTlist,oiblin 
säksi ... .,. .... ,"to,o:> 



Kunnat 
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SU<)Jellun hallinnollisten 
aluehallinnossa. Lääninhallituk

SU<)JeJ,uamewe:n muodostamisesta 

metsätalousministeriön hallinnonala 

Metsäntutkimuslaitos osoit
.... 1~ti:Ji,.,i:Jit voimavarat uhanalaisten 

seurantaan hoitoon 
alueilla. 

luonnontieteellisten museoiden henkilö-
muitakin lisätään 
huomiota huonosti tm1m~tt11jen 

uhanalaisten 

vnonJtSU}t veloittaisivat niiden luonnontieteel-
museotointa tai tutkimusta tukevissa 

uhanalaisten eliöiden suoJE~luun 
hankkeissa vain itse tutkimuksesta aHJteutu
vat kulut. 



uhanalaisten 
tutkimukseen. Se ta-

edellä selostetun tutki-

vat viranomaiset 
Metsäntutkimuslaitos 
1 ;h.J,n~~' tarvitsevat 

Siitä aiheutuu 

varten metsähalli
Osa rahoituksesta 

luonnontieteellisen keskusmuseon 
muiden luonnontieteellisten mt1se~oi1der1, vliooi~;toien 

nassa on 
tettu koko 
kokoontuvat 
kansainvälisten tutki].akongn~ssien 
malaisten asiant:untiJCHåt~n o;sallisturntmt~n 
on välttämätöntä. 
suuruiset kustannukset. 

Seurannan toteutus 

vaarantuneita 
seuranta-aineisto edellä selos1tet11is1ta 
taisista tutkimuksista sekä SW)Jelus:uunnitelmien 

toteuttamisesta. ~illmiälllipidettäviä 
varten tarvitaan 
Selostetut nlt"\r,,rn11n<H 

seurannan 1<ir1PCt<irntC•I"CIO<i 

ten lintujen, putkilokasvien hmTm:taiia 
niin paljon, että huomattava osa tarvittavasta 
on poimittavissa näiden ryhmien lajistolli
sesta seurannasta kertyvästä aineistosta. Muiden eliö-
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Edellä """';t-.,.t-1fuic,, 

totOimien vuotuiset kustaLnn.ukset 
markkaa lähimmän kv1mn1er1en 
tästä vähennetään 
tutkimus- hoitomäärärahat, vuosittain "h1r"""',n";; 

mclrkka:a, tarvitaan uhanalaisten 
seuraavasti: 

Tutkimus 

Yhteensä 

Toimikunnan arvion mukaisesti edellä 
määrärahoilla voidaan estää kaikkien lähes 

mk 
mk 
mk 
mk 
mk 
mk 

mk 

häviäminen maastamme. 
m[iäriirahoJt!!a näistä voita-
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Uhanalaisuuden arvioinnissa taJ)atttune1et muutok-
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hoitomenetelmien kehittäminen niinikään 

Toimikunta ehdottaa 
kohdistuvan kuormituksen ja yrrtpä.ristörnrrte 

ehnv::tatJtmlJks:ista, lisään-
tyrmsl1IC>Jo;gxasta ja kannalta merkit-

"''"''"-V''""' tarvitaan lisätutkimuksia. ja 



Tutkimuksen, seurannan 
nen 

suojelun järjestämi-

Oheisessa luettelossa on mainittu ne viranomaiset 
järjestöt, jolle toimikunta on katsonut lähinnä 
van vastuun valmistelusta. 
Numerot 6 oleviin ehdotusten 
numeroihin. 

Piirimetsälautakunnat 
18. 

Toimikunnan ehdotusten taloudelliset vaikutuk
set 

Toimikunta arvioi, että toteuttamalla tekemät 
ehdotukset lähimmän vuoden kuluessa 

kaikkien noin 500 erittäin uhanalaisen 
häviäminen maastamme. 

voimavaroilla voitaneen pe-

Toimikunnan ehdotusten toteuttamisesta arvioidaan 
aiheutuvan lähimmän vuoden kuluessa 

markan vuotuiset kustannukset. 
hetkellä 



arter som är hotade är en 
re~~ell:>urldilta intervaller bör revide

UU'V .. , ........ v ... Den första täckande 

söder om 

Förändringar i hotgradsklassificeringen 

N ägra väsentliga ändringar har inte gjorts i bedöm
mrtgssattet. Den tidigare hotgradsklassificeringen har 
LHU''-'"''uuLCI i sin helhet. Kommissionen har tagit i bruk 
tvä nya klasser för arter som inte längre anses hotade. 
I klass 0 är de arter som tack 

behöver anses 
( be~dömndn~~en har de som 

LHI~UJ.UU!j:;!.Q. Uppgtft(;~f inte 

1990 



692 hotade arter i Finland. 
akut 308 sårbara 
Jämfört med den före

be•OOJmnm~~en har antalet hotade arter 
eftersom 

bedömdes som hotade inte 
hotade. 

Andelen hotade arter är störst 

Hotorsaker 

sitt betänkande fram 
at~!är·der inom och unrnr'"-

och vård samt .,,.,. ..... h,,",..;;.,..., 

sarnD<ma med hotade arter. 

För att de hotade arterna skall kunna effektivt 
måste V åra kuns-

h~t·vrtels:~ för så 
sutom kräver ut<:Lrbetandet 
der mer information. 

Kommissionen föreslår vidare mer ingående under
sökningar av hur den ökade miljöbelastningen och det 

mera omfattande nvn1~1nfl~t 
inverkar arter. tillfället har vi 

kännedom om hur atmosfäriska t·ö.·n··,,.nino-•e~r 
sannolika artema. 
missionen framhåller att ett omfattande tm·skJnings
""'"'"'"''"'"'......, om hur artrikedomen skall bevaras 

inledas omedelbart. 

att det allmänna "'"''Q""' .. ""' 
och vård av hotade arter bör 

som bör anvisas 
resurser detta Den tm·sknirlgsenhet 
naturvården som inrättats vid vatten- och ..,...;,;;-;,,h,·e>L 

sen bör förstärkas så att den kan koordinera toJrsknnl-
gen och beträffande hotade arter och 
svara för och för 

bör 
sk~{dclsplan.errm förverk

för ändamålet. 



Randhavandet 

De na1tur'vet~ens:kapliJ:!;a museerna 
1, 3, 4, 5, 42. 

Finlands Akademi 
, 4, 6, 8. 

20, 

18. 

Kommunerna 

De ekonomisl{a verkningarna av kommissionens 
förslag 

Kommissionen räknar med att om dess förslag för
inom de nännaste tio åren, kan utrotningen 

av samtliga ca 500 akut hotade och sårbara arter i 
Finland förhindras. De nuvarande och resur-
serna det att rädda bara en bråkdel 
arterna. 

FöJrverklil:l;acndet av kommissionens 
under de tio åren förorsaka ca 

kostnader. Om de nu tl!lbm1ss1täe111de ..... """t~'"'" 
v"'''Ull!JF, och vård, sammanlagt 2 milj. mk, 

Vård 

summan, behövs följande tilläggsanslag för 
av hotade arter: 

mk 
mk 
mk 
mk 
mk 
mk 

Tillsammans mk 
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Suomenkielisten lajinin11ien hakemisto 

Eläimet: 

aaltohaiskiainen 147 
aaltojäärä 154 
aaltopikkumittari 119, 125 
aarni-ihrakuoriainen 151 
aarnikätkä 145 
aarnilahokukkakärpänen 130 
aamilahopuukärpänen 130 
aamilatikka 107 
aarnimäihiäinen 145 
aarnisääski 130 
aarniseppä 144 
aarnivaleskorpioni 99 
aamivilistäjä 155 
ahma 73 
ahvenansepikkä 153 
aitojäärä 150 
aitoristikiitäjäinen 149 
ajuruohovarjolude 107 
ampuhaukka 82, 83 
antinhyrrä 14 7 
arnikkikoisa 114, 120 
aurinkoyökkönen 118, 124 
dyynikarikekärpänen 131 
dyynisulkanen 1 121 
erakkokuoriainen 
erakkolahopuukärpänen 130 
etelänhemesimpukka 95 
etelänkoipikorri 104 
etelänpurohopeatäplä 1 122 
etelänsuosiTTi 81, 83 
eteläntytönkorento 103 
etelänvalkotäpläpaksupää 125 
euroopanmajava 73 
freynasekärpänen 130 
haapalatikka 107 
haapasepikkä 143 
haapasyöksykäs 150 
haapat~rtto]pertlont~n 125 

144 
144 

harmaahylje 73, 74 
harmaapäätikka 84 
harmaasulkukotilo 
harmokallokas 146 
harrisurviainen 102 
hartianärviäinen 153 
hartosienipimikkä 151 
havuhuppukuoriainen 149, 155 
havukauniainen 148 
havulahokärsäkäs 148 
havuliekopimikkä 143 

hehkuseppä 147 
heinäkurppa 81 , 83 
heisinmiinaajakoi 118, 124 
helmaruokokuoriainen 15 3 
helmihopeatäplä 125 
heiolantiainen 147 
helaseppä 14 7 
helyhaaska1yhytsiipi 154 
helyhaaskavaajakas 154 
hentokuorihärö 149 
herhiläinen 135 
herhiläiskärpänen 129 
hetelyhytsiipi 153 
hevosensuolisaivartaja 129 
hienouurresulkukotilo 95 
hierakkalehtimittari 1 121 
hiesjäärä 154 
hietaheinäkoi 115, 121 
hietakivikkohämähäkki 98 
hietalaakanen 150 
hietalantiainen 14 7 
hietamauriainen 136 
hietapussikoi 1 122 
hietavarjolude 
hietikkojuoksuhämähäkki 99 
hietikkonatakaskas 108 
hietikkonatalude 107 
hietikkopiilolude 107 
hietikkosarakaskas 1 08 

hiilihaiskiainen 
hirven juuripussikoi 
hirvenputkikoi 1 

idänhäränsilmä 1 
idänisolehtiäinen 
idänketokaskas 109 

143 

136 

114, 120 

idänmaamehiläinen 
idänmailapistiäinen 
idänmantukuntikas 151 

104 
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ihmiskirppu 131 
ilves 73, 74 
irlanninkääpiöhämähäkki 98 
isoapollo 115, 121 
isoharmiokärsäkäs 150 
isohukka 148 
isojuoksujalkainen 100 
isokannusruohokuoriainen 143 
isokelokärsäkäs 146 
isokesiäinen 144 
isokiiltopisarainen 152 
isokoikehrääjä 125 
isokultasiipi 114, 120 
isokuoksanen 152 
isolaakasittiäinen 144 
isomustakeiju 148 
isonaamiokukkakärpänen 130 
isonieriä 89 
isopehkiäinen 149 
isopipomehiläinen 135 
isoraanumittari 117, 123 
isoristihämähäkki 98 
isotoukohärkä 145 
isoukonkorento 103 
isovalekääpiäinen 152 
isovesiäinen 153 
itämerennorppa 73, 74 
jalavajäärä 145 
jalavakartanokoi 116, 122 
jalavanlahokärsäkäs 144 
jalavapuistokaskas 108 
jalavavalekääriäinen 116, 122 
jallalude 107 
jalolehtiäinen 135 
jannensirkeinen 150 
jatulivesiperho 126 
jokihelmisimpukka 95 
jokisurviainen 102 
juhannuskimalainen 135 
jumiloisikka 151 
juomumäihiäinen 151 
juomunauhamittari 125 
juovapunatäpläperhonen 115, 120 
jurokuoriainen 148 
jussinpussikoi 117, 122 
juurilasisiipi 116, 122 
juurimantuainen 152 
juutinrantakorento 109 
jymyleikkurimehiläinen 135 
jymypallovesiäinen 143 
jäkkäränkehrääjäkoi 115, 121 
jäkäläkääpiöhämähäkki 98 
jäkälämittari 116, 122 
järvilohi 89 
järvitaimen 89 
jättikatka 99 
jättirapuhämähäkki 98 
kaakkuri 82, 84 
kaakonkoisa 118, 124 
kaakonlasisiipi 118, 124 
kaakonmaamehiläinen 13 7 
kaakonnirppu 145 
kaakonvakomehiläinen 136 
kaamajäärä 154 
kaarnakääpiökoi 117, 123 
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kaksihammaskotilo 95 
kaljurankokartukas 146 
kalkkikaksoisjalkainen 100 
kalkkikivikkohämähäkki 98 
kalkkikääpiöhämähäkki 98 
kalkkisiemenkotilo 95 
kallasharvekiitäjäinen 151 
kalliokärsäkoi 116, 122 
kalliosinisiipi 115, 121 
kalmankuoriainen 143 
kalmokääriäinen 1 122 
kaltiotaitosukeltaja 
kalvaskeräpallokas 150 
kalvaskoskikorento 104 
kalvasriippuhämähäkki 98 
kalvasskorpionikorento 109 
kamomillakärsäkäs 154 
kangaskiuru 82, 83 
kangaskäärme 85 
kantokukkakärpänen 130 
kapeasiemenkotilo 95 
karhu 73, 74 
karjalanallaskehrääjä 118, 124 
karjalankääpiöhämähäkki 98 
karvajääriäinen 152 
karvakukkajäärä 146 
kaskikeiju 145 
kaskilatikka 107 
katkolaakasittiäinen 144 
katkosarvilehtiäinen 137 
kaukosyöksykäs 153 
kaulussepikkä 146 
kaunokkikärsäkäs 145 
kaunokudospistiäinen 135 
kehrääjä 82, 83 
keihoyökkönen 125 
keisarikavaltajapistiäinen 135 
keisarinviitta 125 
kellarikiitäjäinen 145 
keltaisolehtiäinen 136 
keltalaitapiilopää 153 
keltanopiilopää 148 
keltaselkämittari 117, 123 
keltasiilikehrääjä 114, 120 
keltasukaskääpiäinen 154 
keltatäplähiipijä 119, 125 
keltatäpläkiho 137 
keltatäpläsiilikehrääjä 117, 123 
kenttäkirjokoisa 118, 124 
kenttävarjolude 107 
kerinuijapistiäinen 137 
ketoheinäkoi 118, 123 
ketokarsikärpänen 130 
ketokudospistiäinen 136 
ketolahokukkakärpänen 130 
ketopetokärpänen 130 
ketosyrvekiitäjäinen 152 
ketotikarikärpänen 130 
ketovarjolude 107 
keulankärkivarviainen 137 
kevätsittiäinen 143 
kierrepussikas 119, 124 
kievanakorento 103 
kiilamehiläinen 136 
kiiltokoloampiainen 135 



kiiltotäpläpistiäinen 137 
kiiltovalekas 152 
kiljuhanhi 81, 83 
kiljukotka 81, 83 
kilokkikärsäkäs 150 
kilpitaitosukeltaja 152 
kimmelnuijapistiäinen 135 
kirjoheinälehtiäinen 137 
kirjoimikkäkärsäkäs 150 
kirjokoloampainen 135 
kirjokonnakas 151 
kirjokääpäkeiju 151 
kiijopapurikko 1 121 
kirjopiilolude 107 
kirjopikkumittari 1 125 
kirjosirkeinen 147 
kirjosorjoampiainen 135 
kirjosukkulainen 153 
kirjotupsukas 119 
kirjoverkkoperhonen 117, 123 
kirvelikoi 117, 123 

131 
119 

131 
155 

koivukelokärsäkäs 150 

korva\i'Öklcö 73 

130 

koslk:lkara 82, 84 
kosteikkovarpuhämähäkki 99 
kotisirkka 105 
kotka 83 

15, 
kristallikotilo 95 
kuikka 82, 84 

154 

151 
kultaruokokuoriainen 153 

1 123 

kurjjenp!Olvi[häno.ählikki 98 

123 

kuultokoisa 121 
kuusamamittari 16, 122 
kuusamankudospistiäinen 137 
kuusamonkääpiöhämähäkki 98 
kuusenlaakavilistäjä 151 
kuusitäpläjäärä 145 
kuuyökkönen 117, 123 
kyhmyristihämähäkki 98 
kyrmymerimyyriäinen 153 
kyrmysepikkä 144 

kytysukkulainen 152 
kärppähämähäkki 98 
kätköpää 149 
kääpiöhopeatäplä 116, 122 
kääpiöhämy-yökkönen 119 
kääpiökultiainen 136 
kääpiösarvikotilo 95 
kääpiötytönkorento 103 
kääpäkoi 118, 124 
kääpäpimikkä 146 
laakakilpukkainen 143 
laakamerimyyriäinen 153 
lahokantokärpänen 130 
lahokapo 145 
lahopimikkä 151 
laidunlantiainen 143 
laidunpetokärpänen 
laidunsieniäinen 148 
laikkujumi 146 
laikkurantusukeltaja 154 
lampaannenäsaivartaja 129 
lampaantäikärpänen 131 
lampareasekärpänen 130 
lamparepikkumalluainen 107 
lapasotka 82, 83 
lapinkeltaperhonen 117, 123 
lapinputkisirvikäs 126 
lapinsiemenkotilo 95 
lapinsirri 82, 84 
lapinvuokkokääpiökoi 18, 124 
lapinvuokonjäytäjäkoi 16, 122 
lattatylppö 144 
lattavalekauniainen 
laukkakotilo 95 
laukkaneilikkakoi 1 121 
lautajäärä 146 
lehmusjäärä 145 
lehmuskampasepikkä 144 
lehmuskatkiainen 144 
lehmussepikkä 144 
lehtipuukukkakärpänen 130 
lehtisoukkotylppö 146 
lehtiäishietapistiäinen 136 
lehtohopeatäplä 1 121 

136 
lehtokääpiöhämähäkki 98 
lehtoliskokuntikas 152 
lehtomiinaajakoi 116, 122 
Iehtopirkko 149 
lehtopussihämähäkki 99 
lehtovähämittari 114, 120 
leppäjäärä 146 
Ieppäkauniainen 148 
lepänpisarpirkko 14 7 
letto-okajalkahämähäkki 98 
lettokiitäjäinen 150, 154 
lettokääpiöhämähäkki 98 
lettorapuhämähäkki 98 
lettosiemenkotilo 95 
leveäkierrekiiltokotilo 95 
liekohärkä 145 
liekokuoriainen 154 
liekokurekiitäjäinen 154 
liekolude 107 
liekosepikkä 14 7 
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ripsisiippa 73, 74 
ristipiilepää 151 
ritarikiho 137 
rosopehkiäinen 147, 155 
rosotadelaakanen 14 7 
rosoyökkönen 125 
ruijannokiperhonen 117, 123 
ruiskaunokkikoi 114, 120 
ruisnurmikoi 114, 120 
ruisrääkkä 82, 83 
ruokohämy-yökkönen 114, 120 
ruokoyökkönen 119 
ruostenunnikärsäkäs 153 
rupilisko 85 
ruskokärsäyökkönen 125 
ruskolatikka 107 
ruskopaatsamamittari 118, 124 
ruskosaikosukeltaja 143 
ruskotäpläkoi 117, 123 
ruso-olkiyökkönen 118, 124 
rusohannoyökkönen 119, 124 
rusokiiltoyökkönen 116, 122 
rusoseppä 145 
ruttojuuriyökkönen 117, 123 
ruusuruohokiertomehiläinen 136 
ruusuruohomaamehiläinen 135 
ruusuruohomehiläinen 135 
ruusuruohonpäiväkiitäjä 125 
ruususiipisirkka 105 
ruutukärsäkäs 154 
ruutumäkiyökkönen 116, 122 
rämekulmumittari 117, 123 
rämelehtimittari 118, 124 
rämepussikas 125 
rämeristihämähäkki 98 
rämevihersiipi 119 
räyskä 82, 83 
räätäli 146 
saamisieniäinen 143 
sademittari 125 
sahamaayökkönen 125 
saimaannorppa 73, 74 
saloihrakuoriainen 151, 155 
salopikkukuntikas 146 
salpajäärä 149 
sammalkimalainen 136 
sarvihärö 145 
sarvikeräpallokas 146 
sarvimantukuntikas 149 
saukko 73, 74 
sauramokoi 115, 121 
sauramomykerökoi 115, 121 
savulatikka 106 
seljakirvapistiäinen 136 
selkälokki 82, 84 
siilinuppo 150 
silmäkiitäjäkiho 137 
silokeräkärsäkäs 152 
silomehiläinen 137 
silosäihkypistiäinen 135 
silotadelaakanen 14 7 
sinihanniokärsäkäs 150 
sinijalosaukko 144 
sinikauniainen 149 
sinilehtimittari 114, 120 
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sinipimikkä 145 
sinisiipisirkka 105 
sinitoukohärkä 154 
sinityppykiitäjäinen 144 
sittaukkotylppö 148 
siulavesiperho 126 
saikokääpiösukeltaja 151 
sokkokuoriainen 148 
somerharvekiitäjäinen 146 
santiainen 154 
sorjahukankorento 103 
suikujuovasukeltaja 153 
sukasilosonkiainen 149 
suokirjosiipi 119, 125 
suokukko 84 
suolakkopussikoi 115, 121 
suomenkirvapistiäinen 136 
suomenpuukärpänen 130 
suomenrantusukeltaja 146 
suomupiiloseppä 145 
suonokiperhonen 1 125 
suorasuusulkukotilo 
suotaitosukeltaja 147 
suotarhayökkönen 117, 123 
suovesimittari 107 
suppilohämähäkki 98 
suruhaiskiainen 149 
surunirppu 150 
susi 73, 74 
sydänpiilepää 153 
synkkälatikka 107 
syreenikiitäjäkiho 137 
sysimaamehiläinen 136 
sysipimikkä 154, 155 
sysipirkko 151 
syvännehemesimpukka 95 
syyssirkeinen 150 
Särkkälantiainen 147 
sääksi 82, 84 
tadehaaskavaajakas 149 
tadelantiainen 143 
takkutiera 151 
tammenlehtikehrääjä 117, 123 
tammenmUnaajakoi 116, 122 
tammiarpitylppö 152 
tammihiiri 73 
tammijahkiainen 154 
tammijuoksu jalkainen 100 
tammijäärä 146 
tammikaira 145 
tammikiitäjäinen 143 
tammikukkajäärä 145 
tammikuorikoisa 116, 121 
tammikäärökoisa 115, 121 
tammilaahusyökkönen 118, 124 
tammilehtiäinen 137 
tammipiiloyökkönen 117, 123 
tammipikkumittari 117, 123 
tammiritariyökkönen 119 
tarhaloiskimalainen 137 
tarhasulkanen 114, 120 
teretylppö 146 
toutain 89 
tuhkahanniokärsäkäs 148 
tuhkalatikka 1 07 



tumma-aarnikaskas 108 
tummahäränsilmä 116, 121 
tummakehnäkiitäjäinen 143 
tummakirjosiipi 116, 122 
tummakoskikorento 104 
tummanyhäsurviainen 102 
tummaverkkoperhonen 114, 120 
tundrakiiltokorento 103 
tundrasinisiipi 116, 122 
tunturihaukka 82, 83 
tunturikeltaperhonen 117, 123 
tunturikirjosiipi 118, 124 
tunturikirjoyökkönen 117, 123 
tunturikiuru 81, 83 
tunturipikkumittari 1 123 
tunturipussikoi 117, 
tunturipöllö 82, 83 
tunturisurviainen 102 
tuomenpisarpirkko 148 
tuomikukko 146 
tuomiyökkönen 115, 121 
turjanrnyyriäinen 150 
turjansirkeinen 150 
tuulihaukka 82, 84 
tylli 82, 84 
tylppäkilpukkainen 149, 155 
typytoukohärkä 144 
typölaakasittiäinen 144 
tyräkkikirppa 153 
tyräkkikääriäinen 118, 123 
täplähaiskiainen 144 
täpläisolehtiäinen 137 
täpläjalokuoriainen 14 7 
täpläkarvasieniäinen 144 
täpläkukkajäärä 151 
täplälouhikkohämähäkki 98 
täplämustakeiju 146 
täplätarhayökkönen 116, 121 
täpläverkkoperhonen 118, 123 
uharimyyriäinen 150 
uivelo 83 
ukkokauniainen 143 
ukkokukkajäärä 145 
ukkomultapallokas 148 
ukkopussikas 119 
ukonhattukimalainen 135 
ukonkyrmykärsäkäs 148 
uppokeiju 146 
urakoloampiainen 135 
uurosysikiitäjäinen 149 
uuttukyyhky 82, 84 
vaahterasepikkä 145 
vaahterayökkönen 114, 120 
vaaleaharmoyökkönen 119, 125 
vaaleapuuyökkönen 118, 123 
vaapsassääski 130 
vaellussiika 89, 90 
vaihtolymykäs 154 
vaisuJantiainen 143 
vaivaiskoivupiilopää 151 
vajeraitasukeltaja 146 
vakohaapakaarnuri 150 
vakoliejukärsäkäs 153 
valjurantakorento 109 
valkoselkätikka 81, 83 

vantaankorri 104 
vantaankoskikorento 104 
vantaanripsikkä 152 
varipisarsukeltaja 151 
varjotäpläkoi 114, 120 
varpuspöllö 82 
vasamayökkönen 114, 120 
vaskihyrrä 145 
vaskikuoksanen 151 
vaskinuijapistiäinen 136 
vennajäärä 146 
ventoharvekiitäjäinen 151 
ventokaarniainen 144 
venäännupiainen 152 
verihärö 143 
verijuotikas 92 
verijuurivarsiainen 136 
verijäärä 154 
veriseppä 147 
verkkopajunnorkkovarviainen 136 
verkkopajunäkämävarviainen 136 
vesikko 73 
vienankääpiäinen 14 7 
vihe1juoksujalkainen 100 
viherjäkäläyökkönen 115, 121 
viherkehnäkiitäjäinen 148 
viherkiiltokotilo 95 
viherpyörökultiainen 137 
vihertyppyjäärä 155 
viherämittari 118, 124 
vihviläliejukärsäkäs 153 
viiriäinen 81, 83 
viirurantusukeltaja 144 
viirusienivaajakas 150 
viitosaatukainen 152 
viljapehkiäinen 144 
vimpa 89, 90 
vinhakiitäjäinen 155 
vironkeiju 151 
virtalude 107 
virtavesimittari 107 
vuoksenhyrrä 150 
vuollejokisimpukka 95 
vuonalantiainen 143 
vuorikaskas 108 
vuosurviainen 102 
vyöpiiloseppä 148 
vyösepäkäs 146 
vyösieniäinen 151 
vähäkirjokorri 104 
vähämultapallokas 148 
vähämustakeiju 145 
välkekauniainen 145 
väripaksureisi 144 
yrttijäärä 154 
äkämäkaalikärsäkäs 148 

Kasvit ja sienet 

aapalovisammal 195, 202 
aapasara 180 
aapavilla 182 
aarnihaarakas 223, 235 
aarnihelokka 231, 243 
aarnihiippasammal 197, 204 
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aarnihytyvinokas 233 
aarniluppo 259 
aarnineulakka 242 

aarnisammal 
aarniukonsieni 
ahdinsammal 
aholeinikki 186 
ahonoidanlukko 179 

183 

260 
260 

174 
258 

haavanappijäkälä 
haavanarinakääpä 
haavanhyytelöjäkälä 
haavankarstajäkälä 
haavanpökkelökääpä 
haavan:soJo,kka 256, 259 
haavanuurikka 255, 260 
haisukurjenpolvi 182 
haisumalikka 233 

243 

204 



herukankääpä 241 
hetehorsma 182 
hetekinnassammal 208 
hetesara 179 
hetevarstasammal 212 
hiekkajalkakuukunen 232, 243 
hietalaukka 178 
hietaneilikka 17 4 
hietaokajäkälä 
hietaorvokki 188 
hietikkosara 179 
hietikkosarannoki 24 7 
hiirenhäntä 184 
himmeäloisikka 235 
himmeävilla 182 
hina 181 
hirssisara 180 
hirvenkello 165, 173 
hitulukinsammal 
hitunyhäkkä 
hitupihtisammal 
hitusilmusammal 
hiuskoukkusammal 
hoikkarölli 175 
hoikkavilla 

247 

isohiippasammal 203 
isohuurresammal 21 
isokarvakääpä 240 
isokarvesammal 202 
isokellosammal 198, 205 
isokissankäpälä 167, 17 5 
isokivisammal 210 
isokrassi 17 4 
isokynsimö 
isokäenrieska 182 
isolimalakki 228, 236 
isolimaska 187 
isolimisammal 194 
isolinnunruoho 185 
isomalikka 243 
isomesikkä 164, 172 
isomyyränlakki 230, 241 
isonokipielus 233 
isonokkasammal 204 
isonuijasammal 
isopukin juuri 
isoriippusammal 
isorusokas 239 
isorustojäkälä 263 
isosahasammal 
isotakiainen 



jättivalmuska 244 
jäämerentatar 169, 178 
jäämerentähtimö 162, 170 
jäätikköjäkälä 256, 261 
kaakonruskokarve 253 
kaarihitusammal 196, 203 
kaarikahtaissammal 209 
kaarlenvaltikka 185 
kahtaissara 179 
kaihelehväsammal 211 
kaiheorvokki 188 
kaihikka 226, 241 
kainuunnurmihärkki 163, 172 
kairanukkasamma1 209 
kairasammal 211 
kaislasara 180 
kaitahitusammal 197, 204 
kaitakämmekkä 165, 174 
kaitalaakajäkälä 253, 259 
kaitaängelmä 165, 173 
kaivosnahkajäkälä 255 
kaljukissankäpälä 167, 17 5 
kaljukiviyrtti 188 
kaljumäntykukka 169, 177 
kalkki-imarre 161, 176 
kalkkihammassammal 195 
kalkkihaurasloikko 181 
kalkkihiippasammal 211 
kalkkihyytelöjäkälä 256, 261 
kalkkijuurtomaljakas 221, 235 
kalkkikinnassammal 195, 208 
kalkkikuppijäkälä 264 
kalkkikynsisammal 209 
kalkkikääpä 223, 235 
kalkkilehväsammal 211 
kalkkilavisammal 194, 201 
kalkkilukinsammal 212 
kalkkilähdesammal 197, 204 
kalkkimieronsammal 199, 206 
kalkkipahkurasammal 196, 203 
kalkkipalmikkosammal 210 
kalkkipartasammal 197, 204 
kalkkirusosammal 212 
kalkkiruusukesammal 200, 206 
kalkkisirppisammal 199, 206 
kalkkisuikerosammal 208 
kalkkivahajäkälä 255, 260 
kalkkiväkäsammal 209 
kalliohatikka 187 
kalliohohkasammal 211 
kalliohyytelöjäkälä 262 
kalliokaulussammal 195, 202 
kalliokeuhkojäkälä 255, 260 
kalliokielo 185 
kalliokohokki 187 
kalliokoukerosammal 210 
kalliokynsimö 181 
kalliokärpänsammal 212 
kalliomunuaisjäkälä 253, 258 
kallionuppijäkälä 262 
kallionäivesammal 207 
kalliopahkurasammal 210 
kalliopunossammal 194, 201 
kalliopussisammal 207 
kalliopyörösammal 207 
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kalliorikka 168, 177 
kalliosiipisammal 210 
kalliosirkunjyvä 168, 176 
kalliosuomusammal 194, 201 
kalliotakkusammal 213 
kalliouurresammal 213 
kalliovaskisammal 212 
kalliovelhonsammal 207 
kalvashiippasamma1 211 
kalvaskallioinen 167, 176 
kalvasnahikas 230, 240 
kalvassara 180 
kalvassarannoki 246, 247 
kalvassiloparta 214, 215 
kalvastatti 227, 233 
kalvastähtiparta 214 
kalvasärviä 184 
kalvokesikkä 225, 240 
kalvomaljakas 220, 234 
kampahapero 230, 241 
kampasaniainen 161, 169 
kanadankääpä 237 
kanadanluppo 
kanervisara 179 
kangasajuruoho 188 
kangasraunikki 166, 17 4 
kangasvuokko 186 
kannusruohonlehtinoki 246, 248 
kantohohtosammal 210 
kantokinnassammal 194, 201 
kantokorvasammal 194, 201 
kantopaanusammal 194, 201 
kantopihtisammal 194, 201 
kantoraippasammal 207 
kantotatti 227, 234 
karhunlaukka 166, 175 
karhunlavisammal 195, 202 
karhunruoho 188 
karjalanruusu 186 
karstaruskokarve 258 
kartanokääpä 226, 
kartioakankaali 178 
karvajalkanahikas 228, 236 
karvakieli 221, 238 
karvakuisma 183 
karvakäppyräsammal 207 
karvalahorusokas 230, 241 
karvalehti 180 
karvamaksaruoho 163, 171 
karvamansikka 182 
karvaorvakka 224, 237 
karvaruskokarve 253, 258 
karvasahaheltta 230, 240 
karvasara 180 
karvasputki 183 
kastanjakääpä 224, 237 
kastanjaukonsieni 244 
katkeralinnunruoho 185 
katkeravesirikka 181 
katkokynsisammal 196, 203 
katvenokkasammal 197, 204 
katvesammal 208 
katvetuppisieni 231, 242 
katvevahajäkälä 254, 259 
kauharustojäkälä 255, 260 



kaulusmaatähti 232, 234 
kaunojalkatatti 233 
kaunomaljakas 
kaunonuppiseitikki 243 
keihäsvuohennokka 187 
keisarimalikka 229, 238 
kekovahakas 229, 239 
kekovalmuska 231, 242 
kellohuhtasieni 221, 234 
kellokanerva 162, 170 
kellosinilatvanruoste 246, 247 
kelanuppijäkälä 254, 260 
kelta-apila 188 
keltahierakka 168, 177 
keltahuovakka 223, 233 
keltajalkatatti 228, 235 
keltakerroskääpä 223, 234 
keltakynsimö 165, 174 
keltalaikkajäkälä 256, 261 
keltalehdokki 185 
keltalehmäntatti 227, 234 
keltaloisikka 221, 238 
keltamaite 184 
keltamaitomaljakas 222, 241 
keltanokitkerö 185 
keltanukkatatti 227, 233 
keltatuhkelo 232, 238 
keltavahajäkälä 252, 257 
keltavuokko 178 
keltaängelmä 187 
keminängelmä 168, 177 
kenosammal 197, 204 
kenttäkrassi 166, 174 
kenttäerakko 162, 171 
kermarisakas 231 
kermarypykkä 225, 241 
kermavalmuska 230, 240 
kerakivisammal 199, 206 
kerasammal 208 
kesäkorvasieni 222, 241 
kesämaitiainen 183 
kesämaksaruoho 187 
kesätatti 231 
ketjusammal 207 
ketokatkera 164, 172 
ketokaunokki 180 
ketokieli 221, 238 
ketokäenminttu 186 
ketonukki 163, 171 
ketopiippo 184 
ketoraunikki 166, 174 
ketotyräruoho 166, 17 4 
ketunhiippasammal 196, 203 
ketunsara 163, 172 
kevätesikko 186 
keväthanhikki 185 
kevätjuurekas 229, 238 
kevätlehtoleinikki 186 
kevätlinnunherne 183 
kevätlinnunsilmä 180 
kevätmalikka 243 
kevättähtimö 187 
kiehkuraärviä 184 
kielo 181 
kiiltoluppo 255, 260 

kiiltonaava 254, 260 
kiiltosirppisammal 211 
kiiltovalkku 162, 171 
kiirunankello 167, 175 
kilpukka 183 
kimalaisorho 162, 171 
kimmelsammal 213 
kimppumalikka 231, 243 
kimpputorvijäkälä 253, 258 
kirjokaunolakki 228, 235 
kirjokorte 182 
kirjonahkahapera 237 
kirjopikarililja 164, 
kirjorahkasammal 212 
kirjosara 180 
kirkiruoho 183 
kirppusara 180 
kirsumaahikas 222, 242 
kissankäpälännoki 246, 247 
kituhaprakääpä 226, 241 
kivikkoalvejuuri 181 
kivikkokurjenpolvi 161, 170 
kivikoukerasammal 212 
kivikutrisammal 210 
koirankieli 164, 172 
koiranpökkösieni 232, 234 
koiranruusu 169, 178 
koivunhuhmarjäkälä 254, 259 
koivunkynsikääpä 226, 242 
kolmikkovihvilä 183 
kolokeltuaisjäkälä 262 
kolokiiltosammal 212 
kolokärpänsammal 196, 203 
kololevisammal 195, 202 
koloriippusammal 200 
kolotyynyjäkälä 256, 261 
koloviuhkasammal 200, 210 
ko1usammal 197, 204 
konnanmarjannoki 246, 247 
konnantatar 164, 173 
konnantädyke 163, 171 
konnanulpukka 184 
konttakääpä 225, 241 
koppelokääpä 225, 239 
korallihopeasammal 207 
korallikesijäkälä 263 
korkkikerroskääpä 241 
korpialvejuuri 181 
korpihohtosammal 210 
korpikaisla 187 
korpikaltiosammal 194, 201 
korpinrusokas 229, 239 
korpinurmikka 185 
korpiorvokki 188 
korpisorsimo 183 
korvasienilevä 215 
koskikorvasammal 194, 202 
koskisiipisammal 198, 205 
koskitammukkasammal 210 
kosteikkomörsky 221, 236 
kotilaisensara 169 
kotkansiivenruoste 246, 247 
kourukinnassammal 193, 200 
kouruliuskasammal 195, 202 
kourulumijäkälä 262 
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kultasuomuvahakas 
kultavahakas 228, 236 



lehtosäierisakas 
lehtotakiainen 
lehtotähtimö 187 
lehtoukonhattu 166, 
lehtovatukka 

lett<JkillJisammal 209 
lett<Jkuirisammal 209 
lettolehväsammal 212 
lettolovisammal 207 
lettomarrassammal 213 

186 

lettotuhkelo 
lettotähtimö 
lettovilla 182 
Ii ekahaarakas 
liekokertokanta 
liekoneulakka 
liesu 
lietetatar 
liilavalmuska 
liinatankio 161 

202 

luhtaliuskasammal 208 
luhtaorvokki 
lumihärkki 180 
lnm1n"lh<ilrllr<i 225, 240 
lnn1•n·ulh<ilr<ic 229, 239 

178 
187 

lupporustojäkälä 260 
lutikkakääpä 
lutikkarousku 
lutikkavahakas 
luutasammal 199, 206 
lyhytjalkamörsky 236 
lähdelavisammal 195, 202 
Iähdesara 17 5 
lähdetähtimö 
lännenhanhikki 
lännenhapero 231, 
lännenhyytelöjäkälä 258 
lännenkantosammal 
lännenkarvesammal 201 
lännenkesijäkälä 253 
lännenkurho 167, 176 
lännenkylmänkukka 170 
lännenkynsisammal 204 
lännenkynsisammal 
lännenliekosammal 212 
lännenlierosammal 197 
lännenmaltsa 179 
lännenmunuaisjäkälä 259 
lännenpistejäkälä 
lännenrusosammal 
lännentorasammal 

maitomalikka 
maitorousku 244 
maitosäämikkä 241 
malcsa1dlpi.nen 253, 258 
ma!Jatapiklk:a 222 

mesikämmekkä 



metsälehmus 188 
metsälitukka 162, 170 
metsälovisammal 195 
metsänemä 165, 17 4 
metsänätkelmä 183 
metsäomenapuu 166, 17 4 
metsäorvokki 188 
metsävima 188 
miehenkämmekkä 168, 176 
miekkavalkku 167, 176 
mokkakääpä 223, 236 
muhkusamma 197, 204 
mukulaleinikki 186 
munasammal 198, 205 
mustakivisammal 210 
mustakonnanmarja 178 
mustalinnunherne 169 
mustaluulevä 214 
mustamaahikas 222, 242 
mustapaasisammal 200, 206 
mustapahkajuurekas 229, 238 
mustapääsammal 209 
mustasara 179 
mustasatulamörsky 221, 239 
mutayrtti 183 
mykerösara 179 
myrkkyrisakas 228, 236 
myyränporras 181 
myytikkä 229, 237 
mähkä 187 
mäkiapila 188 
mäkiarho 178 
mäkihorsma 182 
mäkikaura 179 
mäkikeltano 185 
mäkikivisammal 198, 205 
mäkikuisma 183 
mäkilehtoluste 179 
mäkilemmikki 184 
mäkimeirami 184 
mäkiminttu 186 
mäkiorvokki 163, 171 
mäkirikko 187 
mäkitervakko 184 
mäkivirvilä 188 
männynnokijäkälä 256, 261 
männynnuppijäkälä 254, 260 
männynpihkakääpä 223, 237 
mäntykukka 184 
mätäshelmikkä 184 
mätäsrikko 186 
mäyränkääpä 224, 238 
naalinsuikerosammal 208 
nahkahyytelöjäkälä 255, 260 
napakinnassammal 208 
napalehväsammal 196, 203 
napamaatähti 232, 233 
napapahkajalka 231, 243 
nappihyytelöjäkälä 263 
nappikarve 254, 259 
nappirustojäkälä 257, 263 
narsissikärpässieni 229, 238 
naskalihytykkä 222, 241 
naskalirypykkä 225, 240 
neidonkenkä 165, 173 
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nelikolkkasammal 196, 203 
nelilehtivesikuusi 166, 174 
neulasjäkälä 252, 257 
nevaimarre 187 
nevamesisieni 229, 237 
niittyräpelö 179 
niittyukonsieni 228, 236 
nokivahakas 231, 242 
nokkalehväsammal 211 
nokkasara 163, 172 
norjanarho 167, 175 
norjanjäkkärä 183 
norjanröyhelö 254, 259 
norjantuhkelo 232, 243 
norkkusammal 208 
notkeanäkinruoho 162, 171 
notkokinnassammal 193, 200 
notkopihtisammal 195, 202 
notkoritvasammal 199, 206 
nuhrujäkälä 252, 258 
nuhrurusokas 231, 242 
nuijaneulajäkälä 253, 258 
nuijasara 179 
nuijasarvisieni 221, 235 
nuijatorvijäkälä 253, 258 
nukkahorsma 182 
nukkajuurekas 228, 235 
nummimatara 162, 171 
nummiorakas 226, 241 
nummirahkasammal 197, 204 
nummisilmäruoho 165, 174 
nuokkuhelmikännoki 246, 248 
nuokkukarhiainen 162, 170 
nuokkulapiosammal 196, 203 
nuokkurikko 186 
nuppisara 179 
nuppusammal 199, 206 
nurrnihärkin muunnos 169 
nurmikaunokki 180 
nurmilaukka 178 
nystypaju 169 
nyylähaarikko 186 
nyylänapajäkälä 264 
nätkelmävima 169, 177 
näädänsammal 212 
oikokaulasammal 199, 206 
oikovesirikko 181 
ojakurjenpolvi 182 
ojasykerösammal 213 
ojasätkimennoki 246, 247 
ojasätkin 186 
ojatädyke 188 
ojaäimäsammal 199, 206 
okaruusu 168, 177 
oliivikieli 221, 237 
oliiviseitikki 228, 235 
oranssijalkaarakas 226, 241 
orarypykkä 225, 240 
oratuomi 186 
oravisammal 211 
orrnio 161, 177 
orvontädykkeennoki 246, 248 
ota-alvesammal 194, 201 
otalaakajäkälä 254, 259 
otalehtivita 168, 177 



otasilmäruoho 167, 176 
otatupsu 215 
outomalikka 227, 234 
outorisakas 227, 234 
paasihiippasammal 196, 203 
pahaputki 168, 176 
pahta-ailakki 168, 177 
pahtahanhikki 168, 177 
pahtahietaorvokki 169, 177 
pahtahiippasammal 211 
pahtahyytelöjäkälä 256, 261 
pahtakehräjäkälä 257 
pahtakeltto 164, 172 
pahtakinnassammal 195, 202 
pahtakynsisammal 199 
pahtalovisammal 195 
pahtanapajäkälä 264 
pahtanurmikka 185 
pahtanystyjäkälä 255, 261 
pahtaomenasammal 208 
pahtarikko 187 
pahtaseitasammal 198, 205 
pahtatorvijäkälä 255, 260 
pahtavarstasammal 212 
pajulahorusokas 244 
paksujalkamalikka 243 
paksukuorikääpä 223, 233 
paljakkanapasammal 208 
pallerosuomujäkälä 254, 259 
palloitiömalikka 231, 242 
pallorustojäkälä 256, 261 
pallosammal 211 
pallosuppusammal 199, 206 
pampulasammal 199, 206 
partaarakas 223, 236 
partarousku 244 
patukkasara 162, 170 
pehmytkurjenpolvi 182 
pehmytpillike 182 
peikonnahka 224, 238 
peikonsammal 207 
pellavahatikka 162, 170 
penavanvieras 161, 170 
pellavaraiheinä 161, 170 
pellavatankio 161, 169 
peltohankasammal 195, 202 
peltohiekkasammal 212 
peltomaitikka 168, 176 
peltorusojuuri 166, 17 4 
peltosauramo 169, 178 
peltosänkiö 162, 171 
peltotoukosammal 199, 206 
pensaikkotatar 182 
pensaskanerva 168, 176 
perämerenmaruna 163, 172 
pesäjuuri 184 
peurankello 179 
peuranvimanruoste 246, 248 
piennarsammal 199, 206 
pihkavahakas 231 
pihlajanläiskäjäkälä 256, 261 
pihlajanripejäkälä 252, 258 
piikki-itiörisakas 244 
piikkihärkylä 161' 170 
piikkilaakajäkälä 254 

piikkiluppo 253, 258 
piikkinäkinparta 214 
piikkituhkelo 232, 240 
piilohitusammal 199, 205 
piilonystyjäkälä 252, 257 
piilosammal 194, 202 
piirtosammal 199, 206 
pikarihaarakas 223, 235 
pikkuemäkki 162, 170 
pikkuhanhikki 164, 173 
pikkuhyytelöjäkälä 254, 259 
pikkukarakka 226, 242 
pikkukellosammal 209 
pikkukennokääpä 224, 238 
pikkukesijäkälä 256, 261 
pikkukihokki 181 
pikkukilokki 164, 173 
pikkukivitupsu 214, 215 
pikkukorallijäkälä 264 
pikkulavisammal 194, 201 
pikkumaatähti 232, 234 
pikkuneulakka 256, 261 
pikkunoidanlukko 161, 170 
pikkunokkasara 165, 174 
pikkupullokas 253, 258 
pikkupunka 163, 171 
pikkupurosammal 198, 205 
pikkupussisammal 195, 202 
pikkurustojäkälä 263 
pikkusahasammal 207 
pikkusiipisammal 199, 206 
pikkusilakka 226, 242 
pikkutervakko 184 
pikkuvillakarve 263 
piruntatti 227, 233 
pisarahelttahelokka 229, 237 
pistenyhäkkä 225, 239 
pitkälehtivita 185 
pitkäpääsara 179 
pitkäsarvisieni 221, 237 
piukkasara 179 
piuru 187 
pohjanailakki 163, 171 
pohjanhiippasammal 198, 205 
pohjanhorsma 182 
pohjanhuurresammal 211 
pohjanhyytelöjäkälä 253, 258 
pohjankahtaissammal 196, 203 
pohjankellosammal 198, 205 
pohjankerrossammal 210 
pohjankiiltosammal 200, 210 
pohjankinnassammal 208 
pohjankorvasammal 207 
pohjankoukerosammal 212 
pohjankultajäkälä 262 
pohjankuppijäkälä 256, 261 
pohjanlaakajäkälä 256, 261 
pohjanlehväsammal 211 
pohjanleinikki 186 
pohjanluhtalemmikki 166, 174 
pohjanmasmalo 167, 175 
pohjannoidanlukko 179 
pohjannyhäkkä 255, 239 
pohjannäkinparta 214, 215 
pohjanpalpakko 187 
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pohjanpokaalimörsky 244 
pohjanpurosammal 210 
pohjanpussisammal 201 
pohjanrahkasammal 
pohjanrisakas 244 
pohjanrusosammal 204 
pohjanruttojuuri 185 
pohjanryhäkäs 239 
pohjansinivalvatti 
pohjansirppisammal 213 
pohjansompasammal 204 
pohjansorsimo 162, 170 
pohjantädyke 188 
pohjantähkiö 185 
pohjanvaskisammal 199, 205 
pohjanängelmä 187 
poimukesijäkälä 261 
poimulaakasamma1 1 
poimulehväsammal 21 
poimumaatähti 236 
poimumassikka 235 
poimusammal 212 
polkukämmensammal 
polkupussisammal 
pommerinvima 
poronkuppijäkälä 

pussikämmekkä 181 
pussikämmensammal 208 

rakkosammal 

173 
177 
237 

202 

rannikkorahkasammal 204 



ripsilaakajäkälä 259 
ripsimaatähti 244 
ripsinapajäkälä 264 
ripsiröyhelö 257 
risahyytelöjäkälä 
risatorasammal 198, 
risti1imaska 183 
risulevä 214, 215 
riuttakarve 255, 261 
rivihitusammal 199, 205 
rohtorasti 178 
rosoki1pinen 257 
rosopurosammal 
rosorusokas 229, 239 
rosotorvijäkälä 257 
rotkokehräjäkälä 255, 261 
rotkoluppo 253, 258 
ruijanesikko 166, 175 
ruij ankissankäpälä 
ruij anpahtahanhikki 
ruijanruoholaukka 166, 
ruijanvihvilä 183 
ruiskattara 170 
ruisunikko 170 
ruisvirna 
mnkohytyvinokas 239 
runkokarvesammal 

ruohokanukka 
ruokohelvennoki 248 
ruosteheinä 17 5 
rum;tety'VIScnnrrtal 198 

ryynihyytelöjäkälä 262 
ryytisammal 207 
ryytiseitikki 229, 239 
räpyläsara 170 
rönsysorsimo 173 
röyhelökarve 260 
röyhelökääpä 235 
röyhyhelmikkä 172 
röyhysara 179 
saanannoki 246, 24 7 
saarni 182 
saarnihiippasammal 211 
saarnij äkälä 25 8 
sahahitusammal 205 
sahalehti 187 
sahramihaarakas 
sakarahanhikki 164, 
saksisammal 193, 200 
salohaarakas 223, 234 
salollelokka 237 
salomaljakas 243 
samettiruskolevä 
sammakonleinikki 
sammallaakajäkälä 
sammaljalkakuukunen 235 
sammalkehräjäkälä 263 
sammalkultajäkälä 262 
sammallimijäkälä 263 
sammal piennarsieni 
sammaltorvikka 



sinikuusama 164, 172 
sinikääpiörusokas 229, 239 
sinilimijäkälä 263 
sinimaitomaljakas 221, 237 
sinimukula 228, 235 
sinipunamaljakas 221, 241 
sinipunarousku 230, 240 
sinipunarosakas 229, 239 
sinisavikka 180 
sinitatti 244 
sinityvihiippo 229, 237 
siniyökönlehti 185 
Siperiankirjosara 180 
siperiankärhö 167, 176 
siperianlillukka 162, 170 
siperiansinivalvatti 183 
sirkansammal 198 
sirohavusammal 213 
sirohuurresammal 209 
sirorustojäkälä 256, 262 
sirppitumpurasammal 200, 209 
sitkorypykkä 225, 241 
sitruunajänönkorva 221, 234 
sitruunakääpä 223, 235 
soikkokaksikko 183 
sokkelokääpä 226, 244 
somertinajäkälä 264 
sopulinkallioinen 162, 170 
sopulinsammal 208 
sopulinsara 180 
sopulinsuikerosammal 208 
sormijäkälä 254, 259 
sormikesijäkälä 255, 260 
sormisara 179 
sorsanputki 163, 171 
soukkajänönkorva 234 
sudenmarjannoki 246, 
suikeanoidanlukko 161, 173 
suikerohanhikki 185 
suippoliuskaorapihlaja 181 
suipputammukkansammal 196, 203 
suippuvahakas 244 
suippuväkäsammal 209 
sukassara 165, 17 4 
sulkakivitupsu 214, 215 
sulorustojäkälä 256 
sumunuppijäkälä 253, 258 
suohytynupikka 221, 238 
suohytyvinokas 227, 234 
suolakultajäkälä 254, 259 
suolapunka 168, 177 
suolarustojäkälä 264 
suolavihvilänkotanoki 246, 248 
suolavihvilänlehtinoki 246, 247 
suolayrtti 186 
suomenlumme 184 
suomenpampukka 252, 258 
suomukka 183 
suomupullokas 253, 258 
suomyrtti 184 
suoneidonvaippa 165, 174 
suonikarstasammal 208 
suoninahkajäkälä 263 
suonirostajäkälä 257, 263 
suonupikka 221 
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suopykäsammal 207 
suovalkku 183 
suppilohytykkä 222, 235 
suppunäkinparta 214, 215 
sykeröpiippo 184 
sykeröpoimulehti 165, 173 
sysikieli 221, 238 
sysiseitikki 231, 242 
syysluhtakuusio 185 
säierisakas 231 
säievalmuska 231, 242 
säiläsammal 208 
säilävihvilä 183 
särmälähdesammal 211 
särmäputki 187 
särmäsammal 209 
sääskenvalkku 164, 172 
taarna 164, 172 
tahmahärkki 180 
tahmakieli 244 
tahmamalikka 241 
tahmaukonsieni 233 
taigakarakka 226, 
taigakynsisammal 199, 206 
taigaorvakka 241 
taigatyynyjäkälä 261 
taikinamarja 186 
takkuhankajäkälä 254, 260 
takkujäkälä 257 
talijäkälä 255, 
taljaruostesammal 208 
talvihiippo 234 
talvikkipaju 171 
talvimaljakas 
tammenkerroskääpä 223, 237 
tammenkääpä 225, 241 
tammenlaikkajäkälä 255, 260 
tammennuppijäkälä 259 
tammennystyjäkälä 262 
tammi 186 
tammihiippasammal 196, 203 
tammihytykkä 222 
tammitakkusammal 200, 213 
tanskanlaukkaneilikka 163, 171 
taponlehti 167, 17 5 
tarhatryffeli 222, 243 
tataarikohokki 166, 175 
tatarvita 168, 177 
teilisammal 193, 200 
tenonajuruoho 188 
teodorinpihlaja 169, 178 
terhi 178 
terhopikari 221, 238 
tervaleppä 178 
tesmayrtinruoste 246, 247 
tesmayrtti 178 
tierakivisammal 209 
tiheähelttamalikka 243 
tihkulehväsammal 211 
tihkunuijasammal 211 
tihkutierasammal 212 
tikankantti 165, 174 
tippahaprakääpä 225, 241 
tippahytykkä 222, 233 
torvivoirousku 244 



tuhatheltta 
tulijäkälä 255, 
tuliorakas 223, 236 
tulivalmuska 230, 242 
tulvalavisammal 207 
tulvasamma 198, 205 
tummahapsu 214 
tummahorsma 
tummajyväslakki 
tummakinnassamma1 
tummaneidonvaippa 167, 176 
tummapihtilevä 214, 215 
tummaraunioinen 179 
tummasiloparta 214, 215 
tummatähtiparta 214 
tummatäplähaarakas 237 
tummavuotikka 226, 
tunturiarho 167, 17 5 
tunturihiippasammal 199, 206 
tunturihiirensammal 198, 204 
tunturihopeasammal 207 
tunturihorsma 182 
tunturihuopasammal 208 
tunturihärkki 180 
tunturikarvasammal 205 
tunturikarve 263 
tunturikatkera 182 
tunturikehräsammal 195 
tunturikellosammal 200 
tunturikelulankärki 168, 177 
tunturikinnassammal 208 
tunturikiviyrtti 188 
tunturikoukerosammal 205 
tunturikurjenherne 179 
tunturikynsisammal 209 
tunturilapiosammal 209 
tunturilaukkaneilikka 17] 
tunturilieko 181 
tunturiJimijäkälä 257 
tunturiluppo 262 
tunturinapajäkälä 264 
tunturinastajäkälä 262 
tunturinurmikka 185 
tunturiorho 167, 176 
tunturipaisukarve 255, 260 
tunturipitkäpalko 178 
tunturiraippasammal 194, 201 
tunturiröyhelö 262 
tunturisarake 168, 176 
tunturisiiransammal 207 
tunturisuikerosammal 208 
tunturitierasammal 212 
tunturitinajäkälän merenrantamuunnos 257 
tunturituppisammal 197, 204 
tunturitädyke 188 
tunturivehnä 167, 176 
tunturivihvilä 183 
tunturiängelmä 187 
tuoksua1vejuuri 161, 176 
tuoksuhapero 244 
tuoksukäppyräsammal 194, 201 
tuoksumatara 182 
tuoksuarakas 244 
tuoksunsakas 231 
tuoksuvalevahvero 229, 239 

tuoksuverijuuri 173 
tuoksuvinokas 229, 
tuoksuvyökääpä 224, 237 
tupasnäkinparta 214 
tuppikinnassammal 195 
tuppikärpässieni 229, 238 
tuppivita 185 
tupsalejäkälä 255, 260 
tupsulinnunruoho 162, 171 
tupsurustojäkälä 252, 258 
turjanhorsma 164, 172 
turjankultajäkälä 256, 261 
turjanlehväsammal 199, 206 
turjansammal 194, 201 
turkkiarakas 236 
turrisammal 197, 204 
turvetorvijäkälä 253, 258 
tylppälehtivita 185 
tylppäliuskaorapihlaja 181 
tyrskykehräjäkälä 263 
tähkähelmikkä 162, 171 
tähkämaitikka 184 
tähkätädyke 188 
tähti-itiörisakas 230, 240 
tähtimukulaparta 214, 215 
tähtinäkinparta 214 
tähtirikka 187 
täplähyytelöjäkälä 257 
täplämustesieni 227, 
törmäsykerösarnmal 213 
tönökinnassammal 194, 201 
tönösara 180 
tönösykerösammal 200, 207 
ukonkello 169 
ukontulikukka 188 
umpisykerösammal 200, 207 
upossarpio 165, 173 
uposvesitähti 179 
uunehankasammal 195, 202 
uunejalkajuurekas 231 
uunekellosammal 209 
uunetakkusammal 196, 203 
vaaleajäsenruoho 163, 171 
vaaleasara 180 
vahamaksaruoho 187 
vahaorvakka 226, 242 
vahasara 179 
vaivero 180 
valehaarukkalevä 214, 215 
valjuvalmuska 231, 242 
valkokaarnahiippo 231, 243 
valkokarhikka 223, 236 
valkokämmekkä 168, 177 
valkolakirisakas 230, 240 
valkolehdokki 185 
valkolimalakki 244 
valkomyyränmukula 232, 243 
valkonapalakki 244 
valkopiirtoheinä 186 
valkopärskäjuuri 163, 171 
valkoryhäkäs 229, 239 
valkotuoksumalikka 229, 238 
valkovuokko 178 
valkoyökönlehti 185 
valumahiirensammal 208 
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varvassara 180 
vaskivita 185 
vata 184 
velholehti 181 
vellamonsammal 210 
velttosara 180 
verikämmekkä 

202 
vedc.kortapajäk2i1ä 264 

176 
vesikonsammal 209 
vesiminttu 171 
vesirutto 181 
vesitähdennoki 

vuonankaali 
vuorihaivensammal 

175 
orikivis~unrrtal 210 

205 



1991 

Ulkomaalaisten kunnallinen äänioikeus 

2 Työolokomitean välimietintö 

2 välimietinnön liiteselvitys 

3 Liikenne 2000 

Hammasklinikkatoimikunnan mietintö 

5 Suomalainen raamattu 350 vuotta 

6 kansalliskielten ja kulttuurien toimikunnan mietintö 

8 
Nuorisokomitea -90 

Alllepolitiikatn rahoitustoimikunnan mietintö 

AILiepolitiikc:tn rahoitustoimikunnan mietinnön llltEISeiiVIt\fS 

Luonnonmukaisen elintarviketalouden kehittäminen 

Liikuntatieteellisen tutkimuksen suuntaviivat 1991-95 

Viestintäkulttuuritoimikunnan mietintö 

Viestintäkulttuuritoimikunnan 111 mietintö 

Metsäalan kansainvälisten hankkeiden or~JantiSalatiiDtoimikur1nctn mietintö 

terve)rstilas·tojEm kehittämistoimikunnan mietintö 

Viestintäkulttuuritoimikunnan mietintö 

kehittäminen 

Elintarvikkeiden liikevaihtoverotoimikunnan mietintö 

Hiilidioksiditoimikunnan mietintö 

22 tilittämistoimikunnan mietintö 

23 Ulkomaalaisomistuskomitean mietintö 

25 mietintö 

26 Laki mittaamisen wv•t•"'L"''"'''a 

Laivarekisteritoimikunnan mietintö 

29 Suomen em3rgiast1rate:1gia 

32 Tuoteturvallisuuslain uudistaminen 

34 ETA-valtiontukitoimikunnan mietintö 

41 Eläkekomitea 1990:n mietintö 

42 Tietotekniikan yhteiskunnan toimivuuden edistäjänä 

44 Työeläkerahastotoimil<unnan mietintö 

46 Yksityissatamatoimikunnan mietintö 

48 Yhdentyvä Eurooppa .ia arvopaperimarkkinalait 

49 Lääkealan kilpailutoimikunnan mietintö 

50 Kantokykyluokitustoimikunnan mietintö 



VUODEN 1992 AIKANA ILMESTYNEET KOMITEANMIETINNÖT 

2 Ulkopolitiikka ja kansainväliset asiat 
5 Metsä 2000 -ohjelman tarkistustoimikunnan mietintö 
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