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Uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmä 
Helsinki 25 päivänä toukokuuta 2000 

Ympäristöministeriö 

Ympäristöministeriö asetti 22.5.1997 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin: 

• laatia käytettävissä olevan seuranta-aineiston perusteella uusi tarkistettu 
luettelo Suomen uhanalaisista eliölaj eista ottaen erityisesti huomioon 
lainsäädännössä ja luonnonsuojelualueiden perustamisessa viime vuosina 
tapahtunut kehitys, 

• arvioida, mitkä uhanalaisista lajeista ovat sellaisia, että ne tulisi sijoittaa 
luonnonsuojelulain mukaisiin uhanalaisten tai erityisesti suojeltavien lajien 
luetteloihin sekä 

• laatia luettelo niistä lajeista, joiden säilyttämisessä Suomella voidaan 
osoittaa olevan merkittävä kansainvälinen vastuu. 

Työryhmän tuli saada valtakunnallisten uhanalaisten lajien ja vastuulajien luettelot 
vahniiksi vuoden 1998loppuun mennessä ja alueellisten uhanalaisten lajien luette
lo vuoden 1999loppuun mennessä. Ympäristöministeriö antoi työryhmälle lisäai
kaa kesäkuun 30 päivään 2000 saakka. 

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut neuvotteleva virkamies Pertti Rassi ym
päristöministeriöstä ja jäseninä 

erikoistutkija Aulikki Alan en Suomen ympäristökeskuksesta, 
biologi Sirkka Hakalista Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksesta, 
akatemiaprofessori Ilkka Hanski Helsingin yliopistosta, 
suojelubiologi Tiina Kanerva Metsähallituksesta, 
dosentti Esa Lehikoinen Turun Yliopistosta, 
vanhempi tutkija Ilpo Mannerkoski Suomen ympäristökeskuksesta, 
yli-intendentti Esteri Ohenoja Oulun yliopiston kasvimuseosta, 
tutkija Juha SiitonenMetsäntutkimuslaitoksesta, 
ylitarkastaja Leila Suvantola ympäristöministeriöstä, 
intendentti Orvo Vitikainen Helsingin yliopiston kasvimuseosta sekä 
luonnonsuojelujohtaja Rauno Väisänen Metsähallituksesta. 

Jäsenet Kanerva ja Mannerkoski ovat toimineet samalla työryhmän sihteereinä. 
Lisäksi sihteerin tehtäviä on hoitanut 1.2.2000 lähtien tutkija Sirkka-Liisa Peltonen 
Suomen ympäristökeskuksesta.Työryhmä valitsi varapuheenjohtajakseen Aulikki 
Alasen. 

Työryhmä otti nimekseen uhanalaisten lajien II seuranta työryhmä. Se asetti keskuu
destaan kaksi jaostoa: eläinjaosto sekä kasvi- ja sienijaosto. Eläinjaoston puheenjoh
tajana on toiminut Rassi ja jäseninä Hanski, Lehikoinen, Mannerkoski, Siitonen ja 
Väisänen. Kasvi- ja sienijaoston puheenjohtajana on toiminut Alan en ja jäseninä 
Hakalisto, Kanerva, Ohenoja ja Vitikainen. Asioiden valmistelua varten työryhmäl
lä on ollut työvaliokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajat ja sihteerit. Jaostoii
la on uhanalaisten lajien arvioinnissa ollut apuna viisi jo aiemmin perustettua 
ympäristöministeriön, WWF:n, SYKEn ja museolaitoksen yhteistä työryhmää, jot
ka ovat kovakuoriais-, perhos-, putkilokasvi-, sammal- ja jäkälä työryhmät. Ja ostot 
pitivät eliöryhmäkohtaisia kokouksia, joissa kuultiin eri eliöryhmien asiantuntijoi-
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ta. Näiden asiantuntijoiden samoin kuin työryhmien jäsenten nimet on mainittu 
mietinnössä eri eliöryh1nien johdantotekstissä. Seurantatyöryhmän työtä on avus
tanut kaikkiaan 178 asian tun tij aa. 

TyöryhmäkuulikokouksissaanasiantuntijoinaintendenttiArtoKurttoaHelsingin 
yliopiston kasvimuseosta ja tutkimusprofessori Heikki Toivosta Suomen ympäris
tökeskuksesta. 

Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisestilaatinut uuden uhanalaisten lajien luet
telon, luettelon luonnonsuojelulain mukaisista uhanalaisista ja erityisesti suojelta
vista lajeista sekä luettelon Suomen kansainvälisistä vastuulajeista. Työryhmä jat
kaa työtään valmistellakseen alueellisten uhanalaisten lajien luettelon. Työryhmä 
esittää kunnioittavasti, että ympäristöministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin työryh
män ehdotusten toteuttamiseksi. 

Pertti Rassi 

Aulikki Alan en Sirkka Hakalista 

Ilkka Hanski Esa Lehikoinen 

Esteri Ohenoja Juha Siitonen 

Leila Suvantola Orvo Vitikainen 

Rauno Väisänen 

Tiina Kanerva 

Ilpo Mannerkoski 
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Johdanto 

Suomessa on valmistunut kaksi laajaa 
uhanalaisten eliölajien arviointia: uhan
alaisten eläinten ja kasvien suojelutoi
lnikunnan mietintö (KM 1985:43) ja 
uhanalaisten eläinten ja kasvien seuran
tatoimikunnan mietintö (KM 1991:30). 
Ensimmäisessä mietinnössä määriteltiin 
uhanalaisuuden käsitteet, esiteltiin 
uhanalaistumiseen johtaneet syyt sekä 
katsaus uhanalaisten lajien suojelusta 
Suomessa. Mietintö sisälsi myös uhan
alaisten lajien luettelot, suojelun tehos
tamiskeinoja sekä kaikkiaan 89 toimen
pide-ehdotusta suojelun toteuttamisek
si. Mietinnön liiteosissa esiteltiin yksi
tyiskohtaisesti kaikki 1 051 uhanalaisek
si arvioitua lajia. 

Toisessa uhanalaismietinnössä viisi 
vuotta myöhemmin käsiteltiin yksityis
kohtaisesti uhanalaisten lajien seuran
nan, suojelun ja hoidonkäynnistymistä, 
elinympäristöjen säilyttämisen edisty
mistä ja uhkatekijöissä tapahtuneita 
muutoksia. Uhanalaisuuden arviointi
menetelmään tehtiin pienehköjä tarkis
tuksia kansainvälisen vertailun helpot
tamiseksi. Uhanalaisten lajien luettelot 
muuttuivatvarsin paljon. Vuoden 1985 
luettelosta poistettiin 107lajia ja uhan
alaisiksi arvioitiin 7 48 uutta lajia. Kaikki
aan vuonna 1990 uhanalaisia lajeja oli 
1692. 

Mietintöihin suhtauduttiin myöntei
sesti. Niiden avulla uhanalaisista lajeis
ta on tullut keskeinen osa suomalaista 
luonnonsuojelua. Uhanalaistaimikun
tien työ synnytti keskustelua ja siihen 
kohdistui myös kritiikkiä. Ensimmäi
seen arviointiin suhtautuivat etenkin 
biologit aluksi epäluuloisesti. Arviointia 
pidettiin vain hallinnon järjestelmänä, 
jolla ei ollutriittävän vankkaa biologista 
taustaa. Epäluulojen hälventämisessä oli 
keskeinen rooli uhanalaistaimikunnan 
työhön osallistuneella, edesmenneellä 
professori Olli Järvisellä. Paljolti hänen 
esittämiensä puheenvuorojen ansiosta 
uhanalaisuusarviointi hyväksyttiin 
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luonnonsuojelun merkittäväksi vaikut
tamiskeinoksi. 

Uhanalaisten eläinten ja kasvien seu
rantatoimikunnan työtä arvostelivat lä
hinnä metsäammattilaiset Vanhan pol
ven edustajat eivät halunneet myöntää 
metsätaloutta yhdeksi suurimmaksi 
uhanalaisuuden aiheuttajaksi. Asenne
muutos suhtautumisessa metsiin oli 
kuitenkin jo tapahtunut. Ensimmäises
sä mietinnössä esitetty kiireellinen teh
tävä, Etelä-Sumnen viimeisten vanhojen 
metsien suojelu, pääsi lopultakin hyvään 
vauhtiin. Suojelutarpeen perusteluissa 
uhanalaisilla lajeilla oli varsin vahva ase
ma. Hyvällä syyllä voidaan 1990-lukua 
kutsua Suomen luonnonsuojelussa pait
si metsäkiistojen myös vanhojen metsi
en suojelun vuosikymmeneksi. Tehtävä 
tulee jatkumaan myös alkaneella uudel
la vuosikymmenellä. 

Vaikka uhanalaisten lajien tärkeim
män ympäristön, metsien, suojelussa on 
edistytty, ei uhanalaisten lajien asema 
ole parantunut olennaisesti Suomessa. 
Vasta vuonna 1997 saatiin uusiluonnon
suojelulaki lähes neljä vuosikymmentä 
kestäneen valmistelun jälkeen. Uhan
alaisten lajien lajikohtainen suojelu ja 
hoito kärsivät edelleen vakavasta määrä
rahojen puutteesta. Hoidon rahoituksen 
reaaliarvo on vähentynytkoko 1990-lu
vun ajan. Uhanalaisten lajien tarvitse
mista suojelusuunnitelmista on voitu 
laatia vasta neljännes ja tietokannasta 
noin puolet. Niinpä vain osaa häviämis
vaarassa olevista lajeista on voitu edes 
yrittää hoitaa. 

Suomessalaaditut uhanalaisselvityk
set ovat kattavuudessaan melko ainut
laatuisia maailmassa, ja laajalla tarkaste
lulla on ollut monia etuja.Useimmissa 
maissa on laadittu suppeampia eliöryh
mäkohtaisia arviointeja. Eri maissa ai
emmin käytetyt arviointiperusteet eivät 
ole olleet riittävän yksiselitteisiä. Tämä 
on aiheuttanut varsin suurta vaihtelua 
kansallisissa arvioinneissa. Laajat koko-
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naisselvitykset ovat parantaneet arvioin
tien vertailukelpoisuutta. 

Kansainvälisessä luonnonsuojelulii
tossa (IUCN) havaittiin jo 1980-luvulla 
uhanalaisuusarviointiin liittyvät ongel
mat. Pitkän valmistelun jälkeen julkis
tettiin vuonna 1994 uudet uhanalaisu u
den arviointi perusteet. Uudet ohjeet oli 
tarkoitettu lähinnä koko maailman 
uhanalaisten lajien arviointiin, mutta 
niitä suositeltiin käytettäväksi myös 
kansallisissa arvioinneissa. Kansallisia 
sovelluksia koskeva kehittämistyö on 
kuitenkin jatkunut niin, että lopullisten 
ohjeiden pitäisi valmistua vasta kuluva
na vuonna. Uusiin peruskriteereihinkin 
on edelleen liittynyt ongelmia, joita on 
jouduttu pohtimaan useissa asiantun
tijakokouksissa. IUCN:n lopulliset so
veltamisohjeet ovatkin odotettavissa 
vasta syksyllä 2000. 

Kun Suomen uuden uhanalaistarkas
telun valmistelu tuli ajankohtaiseksi, oli 
itsestään selvää, että työssä käytetään 
uusia IUCN:n kriteereitä. Emme täysin 
oivaltaneet, mitä ladun aukaisijanrooli 
tuli merkitsemään. Kävi ilmi, että usei
siin kriteereihin liittyi vielä melko suu
ria ongelmia ratkaistavaksi. Esimerkeik
si sopivat kysymykset: mikä on jäkälän 
yksilö, kuinka pitkä on sammalen suku
polvi tai kuinka laaja on sienen esiinty
mä? Pääosa ongelmista on kuitenkin saa
tu ratkaistuksi yhteistyössä samanaikai
sesti etenevän Ruotsin kanssa, ja arvioin
ti on voitu viedä loppuun. 

Uusi uhanalaisten lajien arviointi 
poikkeaa perusteiltaan suuresti entises
tä. Arviointi on ainakin periaatteessa 
muuttunut numeeriseksi. Sen perustana 
ovat mm. lajin kannassa tai elinympäris
tössä tapahtuneiden muutosten suu
ruus, esiintymisalueiden laajuus, elin
ympäristöjen pirstoutuminen ja esiinty
mien määrä, kantojen koko sekä kvanti
tatiivinen analyysi lajin häviämistoden
näköisyydestä. Jos tarvittavat tiedot 
ovat käytettävissä ja ohjeita noudate
taan, saadaan arvioitsijasta riippumaton 
tulos, ja arvio on toistettavissa saman
kaltaisena myöhe1nmin. Tämä tarjoaa 
mahdollisuudetverrata arviointeja en
tistä paremmin eri alueiden ja eri ajan
jaksojen välillä. Uhanalaiset lajit olisivat 
näin entistä vankemmin perustein sekä 

ensisijaisia suojelukohteita että laajeln
min ympäristön 1nuutosten ilmentäjiä. 
Uhanalaisten lajien avulla voidaan ver
tailla suojelutoimien tuloksellisuutta 
niin kansallisesti kuin kansainvälisesti
kin. 

Uhanalaisarvioinnista on muodostu
massa yhä tarkempi luonnonsuojelum
lTie tuloksellisuuden puntari. Se on Suo
messa useiden satojen biologian asian
tuntijoiden ja useiden tuhansien luon
nonharrastajien työn tuloksena synty
nyt ennuste lajie1nme tulevaisuudesta. 
Tämän ennusteen sanomaan tulee suh
tautua vakavasti. Jos emme ryhdy toi
lnenpiteisiin ilmenneiden suojelun 
puutteiden korjaamiseksi, joudumme 
jättämään jälkipolville olennaisesti ny
kyistä köyhemmän luonnon. 

Tämän mietinnön sisältö vastaa ym
päristöministeriölle 25.5.2000 luovutet
tua versiota. Ainoastaan virheitä on kor
jattu sekä suomen-ja ruotsinkielistä ni
mistöä täydennetty. Kesän 2000 aikana 
tehtyjä havaintoja ei ole otettu mukaan 
arviointiin. Luovutuksen jälkeen on tul
lut jo tietoon luokitteluun vaikuttavia 
havaintoja, esimerkiksi kuusi hävin
neeksi luokiteltua selkärangatonta 
eläinlajia on löydetty uudelleen tai nii
den aikaisemmasta löytymisestä on saa
tu arviointia tehtäessä puuttunut tieto. 
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Uhanalaisten lajien suojelu ja 
seuranta vuosina 1991-1999 

2. 1 Euroopan yhteisön 
säädökset 

Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sisäl
tyvät keskeisimmät luonnonsuojelusää
dökset ovat vuonna 1979 hyväksytty 
neuvoston direktiivi (79/409/ETY) luon
nonvaraisten lintujen suojelusta eli 
lintudirektiivi, vuonna 1992hyväksytty 
neuvoston direktiivi (92/43/ETY) luonto
tyyppien ja luonnonvaraisten eläinten ja 
kasvien suojelusta eli luontodirektiivi. 
Myös uhanalaisten lajien kansainvälistä 
kauppaa koskeva CITES-asetus uudis
tettiin vuonna 1997 neuvoston asetuksel
la (97 /338/EY) luonnonvaraisten kasvien 
ja eläinten suojelemisesta niiden kaup
paa sääntelemällä. CITES-asetus on suo
raan jokaisessa jäsenmaassa sovelletta
vaa lainsäädäntöä. Se edellytti ainoas
taan vähäisiä täydentäviä muutoksia 
Sumnen lainsäädäntöön. Sen sijaan 
luonto- ja lintudirektiivin täytäntöönpa
no edellytti suurempia muutoksia luon
nonsuojelulainsäädäntöön. 

Lintudirektiivi ja luontodirektiivi 
edellyttävät lajien suojelua sekä lajien 
elinympäristöjen suojelua koskevia 
säännöksiä ja järjestelyitä. Luontodirek
tiivin yleistavoite on tiettyjen lajien ja 
luontotyyppien suotuisan suojelutason 
saavuttaminen tai säilyttäminen. Lintu
direktiivin yleistavoite on lintulajien 
kantojen ylläpitäminen sellaisella tasol
la, joka vastaa erityisesti ekologisia, tie
teellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia. 
ll1naisullisesta eroavuudesta huolimatta 
direktiivien tavoitteet ovat yhtäläiset. 

Lajien suojelun osalta luonto- ja 
lintudirektiivin suojelusäännökset ovat 
hyvin samankaltaiset, mutta ne kohdis
tuvat eri lajeihin. Direktiivit edellyttävät 
niissä lueteltujen eläinlajien yksilöiden 
tahallisen tappamisen, erityisesti pesin
nän aikaisen häiritsemisen sekä kaiken
laisen kaupallisen käytön kieltämistä. 

Luontodirektiivi edellyttää lisäksi tietty
jen kasvilajien keräämisen tai siihen rin
nastuvan toiminnan, hävittämisen sekä 
kaikenlaisenkaupallisen käytön kieltä
mistä. 

Lajien elinympäristöjen suojelun 
osalta luontodirektiivi edellyttää tietty
jen eläinlajien lisääntymis- ja levähdys
paikkojen hävittämisen ja heikentämi
sen kieltämistä. L uon todirektiivin säätä
misen jälkeen molemmissa direktiiveis
sä lueteltujen lajien sekä luontodirektii
vissä lueteltujen luontotyyppien esiinty
mispaikoista on osoitettava alueita yh
teisön laajuiseen Natura 2000 -verkos
toon, jolla pyritään varmistmnaan ky
seisten lajien ja luontotyyppien suotui
san suojelutason saavuttaminen tai säi
lyttäminen. Suomessa esiintyy 69luon
todirektiivin tarkoittamaa luontotyyp
piä ja 125 lajia sekä 60 lintudirektiivin 
liitteen I lintulajia. 

Lintu- ja luontodirektiivien lajiliit
teet on laadittu lähinnä keskieurooppa
laisen eliölajiston suojelutarpeiden poh
jalta. Tästä syystä liitteissä on lueteltu 
useita sellaisia lajeja, jotka ovat Pohjois
Euroopassa suhteellisen yleisiä ja elin
voimaisia, mutta etelämpänä uhanalai
sia. Tällaisia ovat esimerkiksi eräätkaru
jen soiden ja vesien lajit. Suomen liitty
essä Euroopan unianiin lajiliitteisiin 
tehtiin vain vähäisiä muutoksia, esimer
kiksi luontodirektiivin liitteen II lajeihin 
lisättiin liito-orava. Vuonna 1997luon
todirektiivin liitteisiin lisättiin joukko 
sellaisia suojelua vaativia lajeja, jotka 
esiintyvät vain boreaalisella luonnon
maantieteellisellä alueella Suomessa ja 
Ruotsissa. Muutosesitys perustui Suo
men ja Ruotsin yhteiseen esitykseen. 
Täydennykset ovat muuttaneet direktii
vilajien valikoimaa mielekkäämmäksi 
myös Suomen kansallisesti uhanalaisten 
lajien suojelun kannalta. 

Luontodirektiivin lajiliitteisiin sisäl
tyy kuitenkin vain osa eliöryhmistä. 
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Liitteiden ulkopuolelle jäävät kokonaan 
mm. sienet, jäkälät ja monet selkärangat
tomat eliöryhmät. 

2.2 Kansallinen hallinto ja 
lainsäädäntö 

2.2.1 Hallinto 

Ympäristöministeriö on johtanut, kehit
tänyt ja valvonutluonnonsuojelua Suo
messa perustamisvuodestaan 1983lähti
en. Ministeriö vastaa luonnonsuojelupo
litiikan suuntaviivoista mm. valmis tele
mallaalan lainsäädäntöä. Luonnon mo
nimuotoisuuden turvaaminen on yksi 
ministeriön keskeisistä toiminnan ta
voitteista. Apuna tässä ovat mm. luon
nonsuojeluohjelmat ja uhanalaisten laji
en suojeluohjelmat 

Ympäristöhallinnon kokonaisuudis
tus toteutettiin 1990-luvun puolivälissä 
lailla ympäristöhallinnosta (55/1995). 
Tuolloin vesi- ja ympäristöhallituksesta 
muodostettiin Suomen ympäristökes
kus (SYKE), joka on ympäristöalan tutki
mus- ja kehittämiskeskus. SYKE:n toi
minnan yksi painopiste on koko 1990-
luvun jälkipuoliskon ollut luonnon mo
nimuotoisuuden tutkimus. Luonto- ja 
maankäyttöyksikkö (LUM, entinen 
luonnonsuojelututkimusyksikkö) koor
dinoi luonnon monimuotoisuuden ja 
uhanalaistenlajien tutkimusta ja seuran
taa. 

Alueelliset ympäristökeskukset (13) 
valvovat ja ohjaavat toilnialueensa kun
tien ympäristön- ja luonnonsuojelua 
sekä maankäytön suunnittelua. Ympä
ristökeskukset toteuttavat vahvistettuja 
luonnonsuojeluohjelmia ja osallistuvat 
luonnonsuojelusuunnitteluun sekä seu
rantaan. 

Maa- ja metsätalousministeriön ja 
sen alaisten tutkimuslaitosten vastuulla 
ovat ne uhanalaiset lajit, jotka kuuluvat 
metsästys- ja kalastuslainsäädännön pii
riin. 

Valtion maiden luonnonsuojelutehtä
vistä vastaavat Metsähallitus ja Metsän
tutkimuslaitos. Aiemmin valtion viras
tona toilnineesta Metsähallituksesta teh
tiin vuonna 1994 valtion liikelaitos, jolla 
liiketoiminnan lisäksi on yhteiskunnalli-

sia palvelu- ja viranomaistehtäviä. Yh
teiskunnalliset tehtävät rahoitetaan pää
osin bud j ettivaroin. Laki Metsähalli tuk
sesta vuode! ta 1993 edellyttää, että Met
sähallitus ottaa muiden tavoitteiden 
kanssa riittävästi huomioon biologisen 
monimuotoisuuden suojelun ja edistä
misen. Metsähallituksen luonnonsuoje
lun tulosalue vastaa luonnonsuojelu teh
tävistä, yhteiskunnallisista virkistyspal
veluista ja Metsähallituksen yhteisestä 
asiakaspalvelusta. Luonnonsuojelun 
alueorganisaation muodostavat Etelä
Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen, 
Pohjanmaan-Kainuun ja Perä-Pohjolan 
luontopalvelut sekä Ylä-Lapin luonnon
hoitoalueen luontopalvelut Vantaan 
Tikkurilassa toimivat luonnonsuojelun 
keskusyksikkö ja kehittämisyksikkö. 
Metsähallitus hoitaa lähes kaikkia val
tion luonnonsuojelu-, erämaa- ja retkei
lyalueita. Suojelualueita hoidetaan mm. 
metsiä ja soita ennallistamalla sekä !eh
toja ja perinneympäristöjä hoitamalla. 
Myös uhanalaisten lajien selvitykset, 
seuranta ja hoito sekä suojelualueilla 
että muilla alueilla kuuluvat luonnon
suojelun tulosalueen tehtäviin. 

Metsäntutkimuslaitoksen hallintaan 
kuuluu kohne kansallispuistoa, viisi 
luonnonpuistoa ja joukko muita luon
nonsuojelualueita. Alueiden hallinto, 
hoito ja tutkimus on hajautettu laitok
sen tutkimuskeskuksiin ja -asemille. 

Mietinnössä käytetään jatkossa käsi
tettä luonnonsuojeluhallinto, kun tar
koitetaan ympäristöministeriötä ja sen 
tulosohjauksessaluonnonsuojelu teh tä
viä hoitavia yksiköitä eli alueellisia ym
päristökeskuksia, SYKEä ja Metsähalli
tuksen luonnonsuojelun tulosaluetta. 
Käsitteeseen ympäristöhallinto kuulu
vat samat yksiköt lukuun ottamatta 
Metsähallitusta. 

2.2.2 Luonnonsuojelulain 
kokonaisuudistus 

Painetta luonnonsuojelulain uudistami
seksi on ollut jo 1960-luvulta lähtien, 
koska voimassa ollut luonnonsuojelula
ki vuodelta 1923 oli vanhentunut eikä 
sen keinovalikoima vastannut nykyisiä 
kansallisia tavoitteita tai arvojakaan. 
Suomen liityttyä Euroopan yhteisöön 



1.1.1995 tuli välttämättömäksi uudistaa 
luonnonsuojelulainsäädäntöä. Koko
naisuudistus toteutettiin kohne ja puoli 
vuotta kestäneen valmistelun jälkeen 
20.12.1996 hyväksytyllä luonnonsuojelu
lailla (1096/1996), jolla kumottiin koko
naan vuodelta 1923 peräisin oleva luon
nonsuojelulaki. Täydentävät säännökset 
sisältyvät 14.2.1997 annettuun luonnon
suojeluasetukseen (160/1997). 

Lainsäädännön uudistuksen keskei
simpiä lajien suojeluun liittyviä pää
määriä oli panna kansallisesti täytän
töön Euroopan yhteisön kaksi luonnon
suojeludirektiiviä, lintu- ja luontodirek
tiivi. Toisaalta uudistuksen yhtenä kes
keisenä huomiona oli, että eläin- tai kas
vilajien rauhoittamisen lisäksi on tur
vattava myös lajien elinympäristöjen 
säilyminen. 

Luonnonsuojelulain soveltamisalaan 
kuuluvat lajit 

Luonnonsuojelulain uudistamisen yhte
ydessä noudatettiin aiemmin metsästys
lain (615/1993) uudistuksessa sovittua 
luonnonsuojelulainsäädännön ja met
sästyslainsäädännön välistä soveltamis
alajakoa. Sen mukaan eräät rauhoitta
mattomat lajit ja taloudellisesti hyödyn
nettävät riistalajit kuuluvat metsästys
lain piiriin, eikä niistä voida säätää luon
nonsuojelulaissa. Muita luonnonvarai
sia eläinlajeja käsitellään luonnonsuoje
lulainsäädännössä. Metsästyslain uudis
tuksessa määritellyt vahinkoeläimet säi
lyivät metsästyslain alaisina rauhoitta
mattotnina lajeina. Tästä poikkeuksen 
muodostavat luontodirektiivin 12 artik
lan edellyttämä tiukka lisääntymis- ja 
levähdyspaikan suoja, joka koskee tnyös 
eräitä riistalajeja, sekä CITES-asetuksen 
säännökset, joilla kielletään uhanalais
ten lajien kansainvälinen kauppa. 

Lain uudistuksen yhteydessä laajen
nettiin luonnonsuojelulain soveltamis
alaa edellä esitetyn periaatteen ja uhan
alaisten eläinten ja kasvien seurantatoi
mikunnan esityksen mukaisesti niihin 
kalalajeihin, joita ei pidetä taloudellises
ti hyödynnettävinä lajeina. Luonnon
suojeluasetuksen liitteessä 1 on lueteltu 
kalalajit, joihin sovelletaan luonnonsuo
jelulakia. Säännös mahdollistaa niiden 
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rauhoittamisen tai säätämisen uhanalai
siksi lajeiksi tarvittaessa. Tätä mahdolli
suutta ei toistaiseksi ole käytetty. 

Suotuisa suojelun taso 

Suomalaiseen luonnonsuojeluun tuli 
lintu- ja luontodirektiivien myötä käsite 
II suotuisa suojelun taso". Sitä käytetään 
selventämään niin lajien kuin suojeltavi
en ympäristötyyppienkin suojelu tavoi
tetta. Luontodirektiivin mukaan käsit
teellä tarkoitetaan II eri tekijöiden yhteis
vaikutusta, joka voi vaikuttaa lajin kan
tojen levinneisyyteen ja lukuisuuteen 
pitkällä aikavälillä jäsenvaltion Euroo
passa olevalla alueella, jossa perustamis
sopimusta sovelletaan". Lajin suojelun 
taso on suotuisa, kun sen kannan kehit
tymistä koskevat tiedot osoittavat, että 
laji pystyy pitkällä aikavälillä selviyty
mään luonnollisten elinympäristöjensä 
elinkelpoisena osana, kun sen levinnei
syysalue ei pieneneeikä ole vaarassa pie
nentyä ennakoitavissa olevassa tulevai
suudessa, ja kun lajin kantojen pitkäai
kaiseksi säilymiseksi on ja tulee todennä
köisesti olemaan riittävän laaja elinym
päristö. 

Luonnonsuojelulaissa (5 §)suotuisan 
suojelutason määritelmä sovitettiin suo
malaiseen luonnonsuojeluun. Lain ta
voitteiden saavuttamiseksi luonnonsuo
jelussa on tähdättävä maamme luonto
tyyppien ja luonnonvaraisten eliölajien 
suotuisan suojelun tason saavuttami
seen ja säilyttämiseen. Eliölajin suojelu
taso katsotaan luonnonsuojelulain mu
kaisesti suotuisaksi silloin, kun laji pys
tyypitkällä aikavälillä säilymään elinvoi
maisena luontaisessa elinympäristössä. 
Lain perustelujen mukaan kyseessä on 
tavoitepykälä, jota sovelletaan yhdessä 
tarkempien ja velvoittavmnpien sään
nösten kanssa. 

Suotuisan suojelutason ja uhanalai
suusarvioinnin suhdetta ei ole määritel
ty direktiivissä tai luonnonsuojelulaissa 
tarkemmin. Luonnonsuojelulain perus
teluissa viitataan uhanalaismäärittelyyn 
suojelukeinona. Samalla korostetaan 
maamme luonnon seurantaa, tämän pe
rusteella tehtäviä arvioita ja velvolli
suutta ryhtyä tarvittaviin toimenpitei
siin havaitun huolestuttavan kehityksen 
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korjaamiseksi. Uhanalaisuusarviointi 
osaltaan perustuu tämän tyyppiseen 
seurantaan ja arviointiin. 

Suotuisan suojelutason määritelmät 
eivät ole yksiselitteisiä. Lain yleismääri
telmän lisäksi on luontodirektiivin tar
koittamien lajien ja luontotyyppien osal
ta tarkasteltava niitä tekijöitä, joita di
rektiivin 1 artiklassa luontotyypin ja la
jin suotuisan suojelutason määritelmis
sä on esitetty. Määritelmät tarkentuvat 
kussakin tapauskohtaisessa tarkastelus
sa, jolloin yksityiskohtaisemman tiedon 
perusteella voidaan myös tehdä johto
päätöksiä. Uhanalaisuusarviointi sovel
tuu hyvin lajien kehityksen tarkaste
luun. Uhanalaisuusarvioinnissa elinvoi
maiseksi todettujen lajien suojelutasoa 
voidaan pitää suotuisana koko 1naan ta
solla. Elinvoimaisetkin lajit voivat kui
tenkin jollain esiinty1nisensä osa-alueel
la olla alueellisesti uhanalaisia, eli niiden 
suojelutaso ei tällöin ole koko esiinty
misalueella suotuisa. 

Lajien suojelusäännökset 

Rauhoitetut lajit ja rauhoitusmääräyk
set. Luonnonsuojelulain uudistuksella ei 
muutettu aiempaa periaatetta, että kaik
ki lain soveltamisalaan kuuluvat nisäk
käät ja linnut ovat rauhoitettuja. Muiden 
lajien rauhoittaminen on edelleen mah
dollista asetuksella. 

Rauhoitettujen eläinlajien luettelosta 
poistettiin luonnonsuojeluasetuksen 
antamisen yhteydessä raitalasisiipi (Se
sia bembeciformis) ja ruokohämy-yökkö
nen (Photedes brevilinea). Kasvilajeista 
hajuheinän (Cinna latifolia) rauhoitus 
laajennettiin Oulun ja Lapin läänistä 
koskemaan koko maata. Lisäksi koko 
maassa rauhoitettiin keltalehdokki (Pla
tanthera chlorantha), laaksoarho (Moehrin
gia lateriflora), lapinhilpi (Arctagrostis 
latifolia), lapinleinikki (Ranunculus lappo
nicus), lietetatar (Polygonum foliosum), 
myyränporras (Diplazium sibiricum), ne
lilehtivesikuusi (Hippuris tetraphylla), 
pahtahietaorvokki (Viola rupestris subsp. 
relicta), pahtakeltto (Crepis tectorum 
subsp. nigrescens), ruijanesikko (Primula 
nutans), tundrasara (Carex holostoma) ja 
tunturiarho (Arenaria pseudofrigida). Lä
hes kaikki täydennykset johtuvat siitä, 

että uudet rauhoitetut lajit sisältyvä 
luontodirektiivin liitteeseen IV. 

Luonnonsuojelulain uudistuksella 
täsmennettiin lajien rauhoitusmääräyk
siä (39 §) siten, että ne vastaisivat mah
dollisimman tarkasti luontodirektiivin 
ja lintudirektiivin säännöksiä. Myös 
luonnonsuojeluasetuksen lajiliitteet 
muutettiin vastaamaan direktiivien liit
teitä. Eläinlajien rauhoitussäännökset 
laajennettiin kattamaan myös pesän, 
1nunien ja yksilöiden muiden kehitysas
teiden haltuunoton ja toiseen paikkaan 
siirtämisen. Lisäksi pesinnän häirinnän 
kielto laajennettiin koskemaan kaikkea 
häirintää. Erityisesti häirintä kiellettiin 
pesintäajan lisäksi tärkeillä muutonai
kaisilla levähdyspaikoilla ja muutoin 
näiden lajien elämänkierron kannalta 
tärkeillä paikoilla. 

Lintujen pesäpuiden rauhoittaminen 
on lain mukaan mahdollista, jos viran
omaiset merkitsevät ne. Tämän lisäksi 
suuren petolinnun eli kotkan, merikot
kan, kiljukotkan, pikkukiljukotkan ja 
kalasääsken pesäpuu on suoraan lain 
nojalla rauhoitettu, jos pesä on säännöl
lisesti käytössä ja selvästi nähtävissä. 

Rauhoitusmääräyksistä poikkeami
nen on mahdollista vain, jos lajin suoje
lutaso säilyy suotuisana. Rauhoitusmää
räykset eivät kuitenkaan estä alueen 
käyttä1nistä maa- tai metsätalouteen tai 
rakentamiseen tai rakennuksen tai lait
teen tarkoituksenmukaista käyttämistä, 
paitsi luontodirektiivin liitteen IV (a) ja 
IV (b) lajien sekä lintulajien osalta. Näil
lä lajeilla poikkeuksen myöntämisen 
edellytyksenä on lisäksi luonto- tai lin
tudirektiivissä yksilöity peruste, useim
miten tutkimus- tai opetuskäyttö. 

Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelu
lain 46 §:n mukaan uhanalaiseksi lajiksi 
voidaan asetuksella säätää sellainen 
luonnonvarainen laji, jonka luontainen 
säilyminen Suomessa on vaarantunut. 
Luontaisina lajeina ei pidetä maahan is
tutettu ja lajeja eikä maahan satunnaises
ti eksyneitä tai aivan äskettäin levinnei
tä, vielä vakiintumattomia lajeja. Uhan
alaiseksi 1nääräämisen perusteet vastaa
vat aiemman lain määräyksiä. Luonnon
suojeluasetuksen liitteessä "Uhanalaiset 
lajit" on lueteltu yhteensä 1300 lajia (tau
lukko 1 ). Ne valittiin uhanalaisten lajien 
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seurantatoimikunnan ehdotusten mu
kaisesti. Yksinomaan Ahvenanmaalla 
tavattavia tai silmälläpidettävien luok
kaan "puutteellisesti tunnetut" sisälty
neitä lajeja ei otettu mukaan uhanalais
ten lajien luetteloon. 

Uhanalaisten lajien yksilöiminen ei 
luonnonsuojelulain mukaan aiheuta 
muita toimenpiteitä eikä sillä ole kansa
laisiin kohdistuvia oikeusvaikutuksia. 
Huomattavan suurta määrää uhanalai
sista lajeista ei ole rauhoitettu. Luonnon
suojeluasetuksen 2 §:n mukaan ympäris
tötninisteriön on kuitenkin luonnonva
raisten eliölajien ja luontotyyppien seu
rannassa otettava erityisesti huomioon 
uhanalaiset lajit. 

Erityisesti suojeltavat lajit. Luonnon
suojelulain 47 §:n mukaan sellainen 
uhanalainen laji, jonka häviämisuhka on 
ilmeinen, voidaan säätää asetuksella eri
tyisesti suojeltavaksi lajiksi. Aiemmin 
erityisesti suojeltavat lajit määrättiin 
valtioneuvoston päätöksellä. Luonnon
suojeluasetuksen liitteessä "Uhanalaiset 
lajit" on erityisesti suojeltaviksi lajeiksi 
säädetty yhteensä 485lajia (taulukko 1 ). 
Mukaan valittiin uhanalaisten eläinten 
ja kasvien seurantatoimikunnan ehdo
tusten mukaisesti erittäin uhanalaiset ja 
vaarantuneet lajit lukuun ottamatta yk
sinomaan Ahvenanmaalla eläviä lajeja. 
Kertyneen uuden seurantatiedon perus
teella tästä yleissäännöstä poikettiin si
ten, että tnuutamia lajeja ei otettu tnu
kaan, kun taas eräitä silmälläpidettäviä 
lajeja valittiin erityisesti suojeltaviksi. 

Myös erityisesti suojeltavaksi lajiksi 
säätämisellä on hallinnon sisäisiä vaiku
tuksia, sillä ympäristötninisteriön on 
tarvittaessa laadittava lajin kannan tai 
kantojen elvyttämiseksi suojeluohjelma, 
joka sisällöltään vastaa kumotun lain 
suojelusuunnitelmaa. Aiemman luon
nonsuojelulain tarkoittamalla erityisesti 
suojeltavia lajeja koskevalla suojelu
suunnitelmalla oli suoranaisia maan
omistajiin tai haitijoihin kohdistuvia oi
keusvaikutuksia. Erityisesti suojeltavan 
lajin esiintyessä yksityisen omistamalla 
tnaalla tuli alueellisen ympäristökes
kuksen ihnoittaa tarvittaessa maan
mnistajalle, että laji esiintyy hänen 
omistatnallaan alueella sekä kertoa niis
tä toimenpiteistä, jotka saattavatvaaran-

Taulukko 1. Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien lukumäärät 
(luonnonsuojeluasetus 160/97). 

Uhanalaiset 

Putkilokasvit 183 

Sammalet 118 
maksasammal et 43 
lehtisammalet 75 

Levät 10 
Sienet 305 

kotelosienet 34 
hyytelösienet 4 
kääväkkäät 110 
helttasienet ja tatit 124 
kupusienet 13 
piensienet 20 

Jäkälät 89 
Yhteensä 705 

Nisäkkäät 5 
Linnut 31 
Sammakkoeläimet 1 
Nivelmadot 1 
Nilviäiset 22 
Niveljalkaiset 29 
Hyönteiset 506 

perhoset 126 
kovakuoriaiset 244 
muut 136 

Yhteensä 595 

Kaikki yhteensä 1 JOO 

taa lajin esiintymän säilymisen. Maan
omistajan tuli ilmoittaa suunnitelluista 
toimenpiteistä alueelliselle ympäristö
keskukselle viimeistään kuukautta en
nen toimenpiteiden suorittamista. Lain 
uudistuksella poistettiin suojelusuunni
telman oikeusvaikutus, ja suojeluohjel
masta tehtiin hallinnon oman suojelu
työn apuväline. 

Lajin säätämisellä erityisesti suojelta
vaksi lajiksi on kuitenkin myös oikeudel
lisia vaikutuksia, sillä sen kautta voidaan 
suojella kyseisen lajien elinympäristöä, 
kuten jäljempänä on selostettu. 

Elinympäristöjen suojelusäännökset 

Lajien elinympäristöjen suojelu uuden 
luonnonsuojelulain mukaan tapahtuu 
kolmella tavalla. Erityisesti suojeltavien 
lajien esiintymispaikkojen hävittämis- ja 
heiken tämiskiellolla sekä luontodirektii
vin liitteen IV a eläinlajien lisääntymis
ja levähdyspaikkojenhävittämis- ja hei
kentämiskiellolla pyritään lajien elinytn
päristöjen suojeluun. Luontotyyppien 
ominaispiirteiden muuttamiskielto suo
jelee välillisesti kyseiselle luontotyypille 

Erityisesti suojeltavat 
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2 
ominaisten lajien elinympäristöjä. 
Luonnollisesti uhanalaisten lajien 
esiintyminen voi edelleen olla 1nyös 
uuden luonnonsuojelualueen muodos
tamisen peruste. 

Erityisesti suojeltavien lajien esiinhJ
mispaikat. Erityisesti suojeltavan lajin 
säilymiselle tärkeän esiintymispaikan 
hävittäminen tai heikentäminen on kiel
letty luonnonsuojelulain 47 §:n 2 mo
mentin nojalla. Kuitenkin lain mukaan 
esiintymispaikan hävittämis- ja heiken
tämiskiellon voimaantulo edellyttää, 
että alueellinen ympäristökeskus mää
rittelee päätöksellään esiintymispaikan 
rajat ja antaa päätöksensä tiedoksi, kos
ka esiintymispaikkojen havaitseminen 
voi olla vaikeaa. Alueellisen ympäristö
keskuksen päätös vahvistaa sen, että 
päätöksessä mainitulla alueella on laissa 
tarkoitettu, erityisesti suojeltavan lajin 
säilymiselle tärkeä suojeltu esiintymis
paikka, joka on lajin säilymiselle tärkeä. 
Päätöksellä ei siten päätetä alueen suoje
lemisesta, vaan vain todetaan esiinty
mispaikan olevan suojeltu ja saatetaan 
voimaan sen hävittämis- ja heikentämis
kielto. 

Asian osaisen, kuten maanomistajan, 
ei voida olettaa pelkästään lajin nimeä
misen perusteella tietävän lajin säilymi
seksi vaadittavia olosuhteita ja niitä toi
menpiteitä, jotka saattavat vaarantaa 
esiintymispaikan säilymisen. Tästä joh
tuen on ympäristöministeriö antanut 
ohjeet alueellisille ympäristökeskuksille 
siitä, että päätöksessä tulisi selostaa ne 
toimet, jotka ympäristökeskuksen käsi
tyksen mukaan voivat hävittää esiinty
mispaikan tai heikentää sitä. Sen lisäksi, 
että päätös annetaan tiedoksi asianosai
sille, kuten omistajille ja haltijoille, siitä 
kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja 
tehdään merkintä kiinteistörekisteriin. 
Näin myös kolmansien tahojen, kuten 
myöhempien omistajien katsotaan saa
neen päätöksestä tiedon. 

Luontodirektiivin liitteen IV a lajien 
esiintymispaikat. Suomessa esiintyvät 
luontodirektiivin liitteen IV a eläinlajit 
on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen 
liitteessä 5. Niihin kuuluvat luonnon
suojelulain yleissoveltamisalasta poike
ten myös riistalajeista ilves, karhu ja 
saukko sekä susi poronhoitoalueen ete-

läpuolisessa Suomessa. Liitteessä luetel
tujen 32lajin selvästi luonnossa havait
tavien lisääntymis- ja levähdyspaikko
jen hävittäminen ja heikentäminen on 
suoraan luonnonsuojelulain 49 §:n 1 mo
mentin nojalla kiellettyä. Kielto ei edel
lytä toiminnan tahallisuutta. Se ulottuu 
myös piittaamattomuudesta tai ajatte
lemattoinuudesta johtuvaan hävittämi
seen tai heikentämiseen. 

Lisääntymis- ja levähdyspaikan käsi
te on aiheuttanut tulkinta ongelmia, joi
hin ei ole löydettävissä selvää vastausta 
luontodirektiivistäkään. Omaksutun 
kannan mukaisesti paikalla tarkoitetaan 
mm. pesää ja sen välitöntä lähi ympäris
töä. Luonnonsuojelulain perusteluissa 
on esilnerkkinä mainittu sailnaannor
pan pesät ja oleskeluluodot. 

Luontotyyppien ominaispiirteiden 
muuttamiskielto. Luonnonsuojelulain 
(1096/1996) 29 §:ssä on säädetty suojelta
viksi luontotyypeiksi yhdeksän luonto
tyyppiä, joita on Suomessa niin vähän, 
että niiden säily1ninen edellyttää yleistä 
suojelua. Näitä ovat 1) luontaisesti syn
tyneet jalopuumetsiköt, 2) pähkinäpen
saslehdot, 3) tervaleppäkorvet, 4) luon
nontilaiset hiekkarannat, 5) meremanta
niityt, 6) puuttomat tai luontaisesti vä
häpuustoiset hiekkadyynit, 7) katajake
dot ja 8) lehdesniityt. Yhdeksännen suo
jelluksi luontotyypiksi säädetyn, avoin
ta maisemaa hallitsevien suurten yksit
täisten puiden ja puuryhmien suojelu
peruste on lähinnä maisemallinen. 
Luontotyypit on määritelty tarkemmin 
luonnonsuojeluasetuksen 10 §:ssä. Lain 
tavoitteena on, että kaikki näiden vähä
lukuisinten luontotyyppien esiintymät 
ovat suojeltu ja. 

Asetuksen mukaan jalopuumetsiköi
den tulee olla luontaisesti syntyneitä, 
merkittäviltä osin jaloista lehtipuista 
koostuvia metsikköjä, joissa jaloja lehti
puita kasvaa runkomaisina puina vähin
tään 20 kappaletta hehtaarilla yhtenä tai 
useampana lähekkäisenä ryhmänä rajat
tavissa olevalla yhtenäisellä alueella. Ja
laiksi lehtipuiksi on katsottu tammi, 
metsälehrnus, vaahtera, saarni, kynäjala
va ja vuorijalava. Runkopuuksi katso
taan puu, jonka läpimitta on 1,3 metrin 
korkeudella yli seitsemän sentti1netriä 
(tmnmella 20 c1n). 



Pähkinäpensaslehdoissa tulee olla vä
hintään 20 kappaletta vähintään kaksi 
metriä korkeita tai leveitä pähkinäpen
saita hehtaarilla yhtenä tai usemnpana 
lähekkäisenä ryhmänä rajattavissa ole
valla yhtenäisellä alueella. Tervaleppä
korpien tulee ollaluhtaisia tailähteisiä, 
ja niissä tulee olla valtapuuna tervalep
pää ja aluskasvillisuutena mättäillä sani
aisia sekä välikköpinnoilla useimmiten 
vehkaa ja kurjen polvea. Luonnontilais
ien hiekkarantojen tulee olla niin laajo
ja, että niihin on muodostunut sulkeu
tumatonta hiekkarannan kasvillisuutta, 
ja niillä tulee esiintyä hiekkarannoille 
tyypillisiä eliölajeja. Merenrantaniitty
jen tulee olla muokkaamattomia, luon
taisesti tai perinteisen maankäytön seu
rauksena avoimia ja matalakasvuisia, lä
hes puuttornia ja pensaattornia heinä- ja 
ruohovaltaisia ranta-alueita. Puuttorni
en ja luontaisesti vähäpuustoisien hiek
kadyynien tulee olla tuulen kuljettaman 
jakasaamanhiekka-aineksenmuodosta
mia alueita sekä metsätaloudellisesti 
kitu- tai joutomaita. Katajaketojen tulee 
olla muokkaamattomia, puoliavoimia ja 
perinteisen maankäytön muovaamia 
tuoreita ja kuivia niittyjä. Alueella tulee 
esiintyä katajaa merkittävässä määrin 
sekä katajien välissä niitty- tai kalliokas
villisuutta. Lehdesniittyjen tulee olla 
puoliavoimia ja niillä tulee olla vähin
tään viisi lehdestettyä puuta hehtaarilla 
sekä niittykasvillisuutta. Avoimilla mai
semaa hallitsevilla puilla tarkoitetaan 
yksittäisiä tai enintään viiden puun ryh
miä, jotka ovat järeärunkoisia, iäkkäitä, 
usein monihaaraisia ja laajalatvuksisia. 
Männyn, kuusen, koivun ja tammenrun
gon tulee olla 1,3 metrin korkeudella lä
pimitaltaan vähintään 60 cm, muiden 
puiden 40 Cin. 

Lain 29 §:ssä lueteltuihin luontotyyp
peihin kuuluvia alueita, jotka ovat luon
nontilaisia tailuonnontilaiseen verratta
via, ei saa muuttaa niin, että luontotyy
pin ominaispiirteiden säilyminen vaa
rantuu. Luontotyypin ominaispiirteitä 
ovat luonnonsuojeluasetuksen 10 §:n 1 
momentin mukaan kallio-ja maaperä, 
vesi- ja ravinnetalous sekä luontotyyp
piin luontaisesti sopeutuneet eliölajit ja 
eliöyhdyskunnat. Luontotyyppialuetta 
saa kyllä käyttää myös taloudelliseen 

toiinintaan, jos vain tekijät, joiden vuok
si luontotyyppiä suojellaan, säilyvät tai 
mahdollisesti jopa korostuvat. Siten esi
merkiksi jalopuumetsiköstä ja pähkinä
lehdosta saa kaataa muita puita. 

Myös luontotyypin muuttamiskiel
lon voimaantulo edellyttää, että alueelli
nen ympäristökeskus määrittelee luon
totyyppiesiintymän rajat edellä (koh
dassa "erityisesti suojeltavien lajien 
esiintymispaikat") selostetulla tavalla. 
Lisäksi alueellisen ympäristökeskuksen 
on päätöksen valmistelun yhteydessä 
neuvoteltava valtion 1nailla alueen halti
jan kanssa. Metsäisistä luontotyypeistä 
on neuvoteltava myös metsäkeskuksen 
kanssa. 

Luontaisen lajiston suojelu 
vierasperäisiltä lajeilta 

Uudessa luonnonsuojelulaissa kielletään 
vierasperäisten lajien päästäminen luon
toon, jos on olemassa vaara, että niistä 
voi syntyä pysyvä kanta. Säännöksen 
tavoitteena on suojella Suomen luon
nonvaraista lajistoa omaan lajistoomme 
kuulumattomien lajien mahdollisilta 
haitallisilta vaikutuksilta, kuten syrjäyt
tämiseltä luontaisesta elinympäristöstä 
tai geneettisiltä muutoksilta. 

Uhanalaisten lajien kansainvälinen 
kauppa 

Uudessa luonnonsuojelulaissa on uhan
alaisten lajien kansainvälisestä kaupasta 
vain viranomaisia sekä rangaistuksia 
koskevia säännöksiä, koska asiasta on 
kattavasti säädetty suoraan jäsenmaassa 
sovellettavassa Euroopan yhteisön lain
säädännössä. Neuvoston CITES-asetus 
uudistettiin välittömästi uuden luon
nonsuojelulain antamisen jälkeen. Tä
män vuoksi uuteen lakiin jouduttiin te
kemään kyseisiä säännöksiä koskevat 
muutokset. Säännökset ovat lain 44 ja 
44a pykälissä. 

Natura 2000 -verkosto 

Luonnonsuojelulain 64 §:ssä säädetään 
Euroopan yhteisön N atura 2000 -verkos
ton laatimisesta. Verkosto koostuulintu
direktiivin nojalla komissiolle ilmoitet
tavista linnustonsuojelualueista eli ns. 
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SPA-alueista, joiden on oltava lukumää
rältään ja kooltaan direktiivin liitteen I 
lajien sekä muuttavien lajien suojeluun 
sopivimpia, sekä luontodirektiivin liit
teen III perusteilla komissiolle ehdotet
tavista alueista eli ns. SCI-alueista, joilla 
esiintyy direktiivin liitteessä I tarkoitet
tuja luontotyyppejä ja/tai liitteessä II 
tarkoitettuja lajeja. SPA-alueet liitetään 
Euroopan yhteisön laajuiseen verkos
toon Suomen ilmoituksella, ja SCI-alu
eetvalitaankomission ja Suon1en välisel
lä yhteistyöllä. 

Suomen valtioneuvosto päätti 
20.8.1998ja25.3.1999ilmoittaakomissiol
le yhteensä 440 SPA-aluetta ja ehdottaa 
komissiolle 1326 SCI-aluetta eli yhteen
sä 1458 aluetta. Alueista osa on sekä SPA
että SCI-alueita. Alueiden kokonaispin
ta-ala on noin 4,77 miljoonaa hehtaaria, 
mikä 1nuodostaa noin 11 % kansallisesta 
pinta-alasta. Suomen Natura 2000-ver
kostoehdotukseen kuuluvat 1nyös Al1ve
nanmaan maakuntahallituksen vuonna 
1998 tekemissä päätöksissä osoitetut 12 
SPA-aluetta ja 54 SCI-aluetta. 

Seurantavelvoite 

Luonnonsuojeluasetuksen 2 §:ssä sääde
tään, että ympäristöministeriön on jär
jestettävä luonnonvaraisten eliölajien ja 
luontotyyppien seuranta siten, että sen 
pohjalta on arvioitavissa lajien ja luonto
tyyppien suojelu taso. Tällöin on otetta
va erityisesti huomioon uhanalaiset lajit 
sekä luonto- ja lintudirektiivien liittei
den lajit ja asiat. Jos seurannan pohjalta 
on arvioitavissa, että lajin tai luontotyy
pin suojelutaso ei ole suotuisa, YM:n on 
ryhdyttävä toimenpiteisiin suotuisan 
suojelutason saavuttamiseksi. 

2.2.3 Muu lainsäädäntö 

Metsälaki 

Luonnonsuojelulain ja samanaikaisesti 
vahnisteilla olleen metsälain (1093/1996) 
säätämiset sovitettiin muun muassa si
ten, että osa suojelua tarvitsevista luon
totyypeistä päätettiin suojella 1netsälain 
erityisen tärkeinä elinympäristöinä. 
Metsälakiin sisällytettiin seitsemän sel-

laista luontotyyppiä, joiden suojelusta 
aiheutuva taloudellinen haitta on pää
sääntöisesti vähäinen. Metsälain tarkoit
tmnat erityisen tärkeät eliny1npäristöt 
ovat 1) pienvesien eli lähteiden, purojen 
ja pysyvän vedenjuoksu-uoman Inuo
dostavien norojen sekä pienten lampien 
välittömät lähiympäristöt, 2) rehevät 
korvet eli ruoho- ja heinäkorvet, saniais
korvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin 
eteläpuolella sijaitsevat letot, 3) rehevät 
lehtolaikut, 4) pienet kangasmetsäsaa
rekkeet ojittamattomilla soilla, 5) rotkot 
ja kurut, 6) jyrkänteet ja niiden välittö
mät alusmetsät sekä 7) erilaiset kitumaa t 
eli karukkokankaita puuntuotam1ollises
ti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, 
kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja 
rantaluhdat. Eliny1npäristöjen tarkempi 
määrittely on annettu metsäasetuksen 
(1200/1996) 7§:ssä. Lainmukaansäilyttä
Inisvelvoite on voimassa, jos elinympä
ristöt ovat luonnontilaisia tai luonnonti
laisen kaltaisia ja ympäristöstään selväs
ti erottuvia. Lain perustelujen mukaan 
erityisen tärkeät elinympäristöt ovat 
yleensä pienialaisia kohteita, jotka ovat 
tärkeitä elinympäristöjä tietyille harvi
naistuville ja vaateliaille eliölajeille. 

Erityisen tärkeiden elinympäristöjen 
ominaispiirteet on säilytettävä elinym
päristöjä hoidettaessa ja käytettäessä. 
Tämä velvoite sitoo kaikkia. Jos velvoit
teiden noudattamisesta aiheutuu vä
häistä suurempaa metsän tuoton vähe
nemistä tai muuta taloudellista menetys
tä, maanomistaja tai haltija voi saada 
laissa säädetyin edellytyksin poikkeus
luvan suunnittele1nalleen toilnenpiteel
le. Säilyttämisvelvoite ei tarkoita välttä
mättä puuston hakkuun tai muidenkaan 
toimenpiteiden kieltämistä. Säännös 
velvoittaa vain ominaispiirteiden säilyt
tämiseen. Lain perustelujen 1nukaan esi
merkiksi lehdoissa voidaan tehdä varo
vai11en hakkuu, joka edistää lehtipuuval
taisuuden säilymistä. 

Metsästyslaki 

Uusi metsästyslaki (615/1993) säädettiin 
vuonna 1993 ja sillä ku1nottiin vuoden 
1962 metsästyslaki. Lain 5 §:ssä säädetään 
riistaeläimistä ja rauhoittamatton1ista 
eläimistä. Riistaeläimiin kuuluvat uhan-
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alaisista lajeista susi ja ahma sekä silmäl
läpidettävistä euroopanmajava, karhu, 
hilleri, saukko, ilves, .itämerennorppa, 
halli, metsäpeura, metsähanhi, teeri, 
metso ja peltopyy. 

Metsästyslain uudistamisen yhtey
dessä joukko aiemminluonnonsuojelu
lain piiriin kuuluneita nisäkäs- ja lintu
lajeja siirrettiin metsästyslakiin. Samal
la muutama aiem1nin rauhoittamaton 
Iin tula ji sai lain suojan. Näistä varpunen 
on tuntuvan taantumisen vuoksi nyt 
katsottu silmälläpidettäviin lajeihin 
kuuluvaksi. 

Metsästyslaissa on omaksuttu kestä
vänkäytön periaate, jonkamukaanmet
sästystä on harjoitettava siten, että riis
takannat eivät vaarannu, luontoa ei tar
peettmnasti vahingoiteta eikä eläimille 
aiheuteta tarpeetonta kärsimystä. Riista
eläinten yleisistä rauhoitusajoista sääde
tään metsästysasetuksessa (666/1993), 
minkä lisäksi riistakannan säilyttämi
seksi voidaan asetuksella säätää erityi
sestä määräaikaisesta rauhoituksesta. 
Riistaeläinkannan säilymisen vaarantu
essa alueellisesti on riistanhoitopiirin 
kiellettävä eläimen metsästäminen tai 
rajoitettava sitä enintään kolmeksi vuo
deksi kerrallaan. Periaatteessa metsästys 
ei siten voisi enää aiheuttaa lajien uhan
alaistulnis ta. 

Metsästysasetuksella vuonna 1993 
rauhoitettiin kokonaan saukko, ahma ja 
kirjohylje. Kokonaanrauhoitettujenlaji
en joukkoon lisättiin asetuksen muutok
sella vuonna 1998 (869/1998) karhu, ilves 
ja susi poronhoitoalueen ulkopuolella, 
koska luontodirektiivin lajisuojelua kos
kevat säännökset edellyttävät niiden 
pyytämisen ja tappamisen tapahtuvan 
vain direktiivissä tarkoitetuissa poikke
usoloissa. Saukon ja poronhoitoalueen 
eteläpuolella suden sekä muun kuin alle 
vuoden ikäisen poikasen seuraaman kar
hun ja ilveksen pyytämiseen tai tappa
miseen voidaan kuitenkin antaa pyynti
lupa asetuksessa säädetyissä poikkeus
olosuhteissa. Karhun metsästys poron
hoitoalueelia on edelleen kiintiömetsäs
tystä. 

Rauhoitta1natto1nien eläinten pyy
dystäminen ja tappaminen on alueen 
omistajalle tai haltijalle sallittua vapaas
ti kuitenkin siten, että metsästyksessä 

kiellettyjä pyyntitapoja ja -laitteita ei 
pääsääntöisesti saa käyttää. Lintudirek
tiivin edellyttämän lintujen pesintäai
kaisenrauhoituksen takia vuonna 1998 
säädettiin asetuksen muutoksella, että 
myös rauhoittamattomat linnut ovat 
rauhoitettuja 1.5.- 30.6. välisenä aikana. 

Lintudirektiivin täytäntöön panemi
seksi rajoitettiin vuonna 1998 tehdyllä 
asetusmuutoksella myös vesilintujen 
kevätmetsästystä siten, että metsästys 
edellyttää pyyntilupaa, joka voidaan 
myöntää vain, jos ei ole muuta tyydyttä
vää ratkaisua, eikä metsästys haittaa 
suotuisan suojelutason säilyttämistä. 
Kevätmetsästystä saavat harjoittaa Uu
denmaan, Varsinais-Suomen ja Satakun
nan riistanhoitopiirien alueella merialu
eeseen raj oittuvissa kunnissa vakituises
ti asuvat henkilöt. He voivat metsästää 
pieniä määriä allia ja haahkan, telkän, 
tukkakoskelon ja isokoskelon uroksia 
10.4.- 21.5. välisenä aikana. 

Suomen tekemät kevätmetsästyksen 
rajoittamistoimet ja rauhoittamattomi
en lintulajien pesimisaikainen suoja ei
vät ole tyydyttäneet EU:n komissiota, 
vaan tämä on jättänyt Suomelle asiasta 
perustellun lausunnon. Tämän johdosta 
on Manner-Suomessa päätetty rajoittaa 
kevätmetsästystä edelleen niin, että tuk
kakoskelo poistetaan kokonaan metsäs
tettävien lajien joukosta. Allin, haahka-, 
telkkä- ja isokoskelokoiraiden metsäs
tystä pyritään vähentämään lnääräämäl
lä pyynnille enimmäismäärät. Ahvenan
maalla kevähnetsästys on ollut merkit
tävästi laajempaa, ja sallittu saalislaji on 
ollut muiden ohella myös Pohjois-Suo
messa uhanalainen pilkkasiipi. Myös 
rauhoittama ttomien lintulajien pesimis
aikaista suojaa pidennettiin 10.4.- 31.7. 
väliseksi ajaksi. 

Uudetkaankorjaukset eivätvielä ole 
tyydyttäneet kmnissiota, vaan 4.4. 2000 
annetun tiedotteen mukaan komissio 
tulee haastamaan Suomen Euroopan 
yhteisön tuomioistuimeen lintudirektii
vin noudattmnatta jättämisestä. Komis
sion mielestä rauhoittamattomien lajien 
pesimisaikainen suoja ei ole vieläkään 
riittävän pitkä. Niinikään ei ole perustel
tua, että Suomi vetoaa poikkeuksiin sal
Iiessaan tiettyjen vesilintujen metsäs
tyksen keväällä. Esimerkkeinä maini-
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Laki ympäristövaikutusten 
arvioinnista 

Laki ympäristövaikutusten arviointime
nettelystä ( 468/1994, YV A-laki) ja asetus 
(792/1994, YVA-asetus) tulivatvoimaan 
1.9.1994. Säännöksiä muutettiin Euroo
pan yhteisöjen YV A-direktiivin muutok
sen johdosta siten, että muutokset tuli
vat voimaan 1.4.1999 (laki 267/1999 ja 
asetus 268/1999). 

Laissa säädetään hankkeiden ympä
ristövaikutusten arviointimenettelystä 
(YVA-menettely), arvioinnin sovelta
misalasta, arvioinnin huomioon ottami
sesta, selvilläolovelvollisuudesta sekä 
ohjelmien ja suunnitelmien vaikutusten 
arvioinnista. Lain 2 §:n määritelmän 
mukaan ympäristövaikutuksella tarkoi
tetaan hankkeen tai toiminnan aiheutta
mia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia 
Suomessa ja sen alueen ulkopuolella 
mm. maaperään, vesiin, ilmaan, ilmas
toon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luon
non moni1nuotoisuuteen. 

Tämän määritelmän mukaisesti vai
kutukset uhanalaisiin on selvitettävä 
arviointiselostuksessa ja samalla esitet
täväkeinotehkäistähaitallisetvaikutuk
set. Selvitysvelvollisuuden laajuus ja 
tarkkuus vahvistetaan työn alussa laa
dittavassa arviointiohjelmassa. 

Määritelmää käytetään myös arvioin
timenettelyn soveltamista harkittaessa. 
Arviointimenettelyä sovelletaan joko 
asetuksen 6 §:n hankeluettelon hankkei
siin tai ympäristöministeriön tai kaup
pa- ja teollisuusministeriön päätöksellä 
yksittäistapauksessa 1nuuhunkin hank
keeseen. Yksittäistapauksessa menette
lyä sovelletaan hankkeeseen tai jo toteu
tetun hankkeen olennaiseen muutok
seen, joka todennäköisesti aiheuttaa laa
dultaan ja laajuudeltaan, myös eri hank
keiden yhteisvaikutukset huomioon ot
taen, hankeluettelon hankkeiden vaiku
tuksiin rinnastettavia merkittäviä haital
lisia ympäristövaikutuksia. Harkittaessa 
vaikutusten merkittävyyttä yksittäista
pauksessa on otettava huomioon hank
keen ominaisuudet ja sijainti sekä vaiku
tustenluonne.Asetuksen7§:ssäonmää
ritelty tekijöitä, joita tällöin on tarkastel
tava. Näitä tekijöitä ovat mm. luonnon 
sietokyky, ottaen erityisesti huomioon kas-
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teikot, rannikkoalueet, vuoristo- ja metsäalu
eet, luonnon- ja maisemansuojelualueet, lain 
nojalla luokitellut tai suojellut alueet. 

Käytännössä Suomessa päätökset so
veltaa YV A-menettelyä tietyn hankkeen 
suunnittelussa ovat harkinnanvaraisia ja 
perustuvat pääsääntöisesti luonnonar
voihin kohdistuviin todennäköisiin vai
kutuksiin. Todennäköiset merkittävät 
haitalliset vaikutukset kohdistuvat näis
sä tilanteissa luonnonsuojelualueille, 
luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvalle 
alueelle tai muulle alueelle, jolla tiede
tään olevan uhanalaisia lajeja tai suojel
tavia luontotyyppejä. Kun vaikutukset 
kohdistuvat Natura 2000 -verkostoon 
kuuluvan alueen luonnonarvoihin, so
velletaan YVA-lakia ja luonnonsuojelu
lain 65 ja 66 §:iä Natura -arvioinnista yh
dessä. Kun YVA-menettelyssä arviointi 
tehdäänluontotyyppi-ja lajikohtaisesti, 
se korvaa luonnonsuojelulain mukaan 
N atura -arvioinnin. 

Hankkeelle ei saa myöntää lupaa en
nen ympäristövaikutusten arviointise
lostuksen valmistumista ja yhteysviran
omaisen (alueellinen ympäristökeskus) 
lausuntoa siitä. Yhteysviranomaisella on 
käytettävissä pakkokeinoja sellaisen 
hankkeen toteuttamisen keskeyttämi
seksi, jonka toteuttaminen ei edellytä 
viranomaisen lupaa tai muuta päätöstä, 
ja johon olisi sovellettava YVA-menette
lyä. 

Selvilläolovelvollisuus on yleisempi 
säännös, joka korostaa hankkeiden to
teuttajien velvollisuutta olla selvillä toi
miensa vaikutuksista. Vastaava yleis
säännös on nykyään uudessa 1.3.2000 
voimaan tulleessa ympäristönsuojelu
laissa. Tarkoituksena on täsmentää hank
keiden suunnittelijoiden vastuuta jo 
varhaisessa vaiheessa suunnitelmiensa 
vaikutuksista. Suunnitelmien ja ohjelmi
en arviointivelvoite koskee viranomai
sia. Ympäristöministeriö on antanut täs
tä tarkemmat ohjeet syksyllä 1998. Arvi
oinnista kaavoituksen yhteydessä on 
säädetty erikseenmaankäyttö-ja raken
nuslaissa. 

Julkisuuslaki 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuu
desta (621/1999) tuli voimaan 1.12.1999. 

19: 
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Lailla ja asetuksella kumottiin laki yleis
ten asiakirjojen julkisuudesta. Samalla 
muutettiin luonnonsuojeluasetuksen 3 § 
siten, että salassapitoa koskevat 3 ja 4 
momentit kumottiin. Uuden julkisuus
lain24§:n 14kohdanmukaansalassa pi
dettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, 
jollei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, 
jotka sisältävät tietoja uhanalaisista eläin
tai kasvilajeista tai arvokkaiden luonnonalu
eiden suojelusta, jos tiedon antaminen niis
tä vaarantaisi kysymyksessä olevan eläin- tai 
kasvilajin tai alueen suojelun. 

Lain tarkoittamia uhanalaisia lajeja 
on nykyisessä luonnonsuoj eluasetukses
sa 1284. Salassapidon tarvetta on käytän
nössä useimmiten sellaisilla lajeilla, joil
la on suuri keräilyarvo ja joihin kohdis
tuu myös kansainvälistä kiinnostusta. 
Tällaisia lajeja ovat etenkin monet peto
linnut,kämmekätjaeräätpäiväperhoset. 
Toisaalta salassa pidettäviksi voidaan 
lain perusteella määritellä tapauskohtai
sen harkinnan mukaisesti myös muiden 
uhanalaisten lajien tietyt esiintymisalu
eet tai muut tiedot. 

Arvokas luonnonalue saa säännöksen 
mukaan vastaavanlaisen suojan kuin 
uhanalaiset eläin- ja kasvilajit. Julki
suuslaissa ei määritellä, mitä arvokkaal
la luonnonalueella tarkoitetaan. Tulkin
taa on etsittävä luonnonsuojelulaista, 
jonka mukaisesti arvokkaana luonnon
alueena voidaan pitää esimerkiksi 
uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja 
erityisesti suojeltavien lajien esiintymis
paikkoja. 

On huomattava, että tieto voidaan 
luovuttaa silloin, kun se ei vaaranna 
eläin- tai kasvilajin tai arvokkaan luon
nonalueen suojelua (nk. vahinkoedelly
tyslauseke ). On katsottava, että vaaraa ei 
ole silloin, kun tieto annetaan toiselle 
viranomaiselle ja se on tarpeellista vi
reillä olevan asian ratkaisemisen kannal
ta. Julkisuuslain mukaan asianosaisella 
on oikeus saada itseään koskevia tietoja 
laajemmalti kuin muilla. Tähän tietoon 
saattaa liittyä kiinteistöllä olevien uhan
alaisten lajien esiintymätietoja. Lain 
mukaan salassa pidettävään viranomai
sen asiakirjaan, joka annetaan asianosai
selle ja joka on salassa pidettävä toisen 
tai yleisen edun vuoksi, on tehtävä mer
kintä sen salassa pitämisestä. 

Muut lait 

Luonnonsuojelulain säätämisen yhtey
dessä tehtiin muutoksia lukuisiin mui
hin lakeihinkuten maa -aineslakiin, ym
päristölupamenettelylakiin, kaivosla
kiin ja lunastuslakiin, joilla lähinnä vii
tattiin luonnonsuojelulain säännöksiin. 
Pääasiassa tarkoitus oli selventää sitä, 
että luonnonsuojelulain säännöksiä on 
noudatettava kyseisten lakien mukaises
sa päätöksenteossa. 

Vesilakiin tehtiin lisäksi muutos, jol
la täydennettiin luontotyyppien suoje
lua vesiluontotyypeillä. Metsälain erityi
sen tärkeän elinympäristön suojelu kos
kee vain metsätaloudellisia toimenpitei
tä, joten ojan, puron ja muun vesiuoman 
suojelua oli tarpeen täydentää vesilain 
säännöksillä. Lisäksi lakiin otettiin sään
nös enintään kymmenen hehtaarin suu
ruisen fladan tai kluuvijärven taikka 
muualla kuin Lapin läänissä enintään 
yhden hehtaarin suuruisen lammen tai 
järven, lähteen, ojan, noran tai muun 
vesistöä vähäisemmän uoman säilyttä
miseksi luonnontilaisena. Vesilain sään
nöksillä saattaa olla huomattavaa merki
tystä etenkin ns. pienvesissä eli puroissa 
ja lähteissä sekä rannikon fladoissa tai 
kluuvijärvissä elävien uhanalaisten laji
en kannalta. Uhanalaista lajistoa on kui
tenkin vesilain tarkoittamissa elinympä
ristöissä selvästi vähemmän kuin luon
nonsuojelulaissa tai metsälaissa luetei
luissa elin ympäristöissä. 

Luonnonsuojelulain säätämisen yh
teydessä 1nuutettiin myös kaivoslakia. 
Sen 1nukaisesti lupa-asiaa ratkaistaessa 
ja muuta viranomaispäätöstä tehtäessä 
sekä muutoin kaivoslain mukaista toi
menpidettä suoritettaessa on noudatet
tava tiettyjä luonnonsuojelulain pykäliä, 
mm. erityisesti suojeltavien lajien esiin
tytnispaikkoja sekä Euroopan yhteisön 
lajiensuojelua ja Natura 2000 -verkoston 
alueita koskevia erityissäännöksiä Lisäk
si luonnonsuojelualueilla on noudatet
tava, mitä erikseen on säädetty. 

2.2.4 Ahvenanmaa 

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/ 
1991) mukaan Ahvenanmaan maakunta
päivillä on varsin laaja toimivalta säätää 
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lakeja. Siihen kuuluvat mm. luonnon- ja 
ympäristönsuojeluun liittyvät asiat. 
Suomen liittyminen Euroopan yhtei
söön velvoitti myös Ahvenanmaata 
muuttmnaan luonnonsuojelulainsää
däntÖänsä siten, että luonto- ja lintudi
rektiivi pantiin täytäntöön maakunnas
sa. Ahvenanmaa uudisti luonnon
suoj ~lulakinsa 1. 9.1998 voimaantulleella 
maakuntalailla Landskapslag om natur
vård!(82/1998). Maakuntalain nojalla an
nettu maakunta-asetus Landskapsfö
rord~ing om naturvård (113/1998) tuli 
voilnaan 1.12.1998. 

Maakuntalaissa säädetään rauhoite
tuist9-lintu- ja nisäkäslajeista, luonto- ja 
lintudirektiivin edellyttämistä rauhoi
tusmääräyksistä ja rauhoitetuilla lajeilla 
käytävän kaupan kiellosta, erityisesti 
suojeltavista lajeista ja luontotyypeistä, 
vier~iden lajien leviämisen rajoittami
sestasekä alueiden valinnasta Euroopan 
yhte~sön Natura 2000 -verkostoon. Mui
den ~ajien rauhoittamisesta sekä lajien 
nimE:lämisestä erityisesti suojeltaviksi 
lajeiksi säädetään 1naakunta-asetuksella. 
Rauhoitettu ja lajeja maakunnassa ovat 
kaikki nisäkkäät ja linnut lukuun otta
ma tt~ maakunnan tnetsästyslainsäädän
nössä yksilöityjä riistalajeja, Manner
Suomessakinrauhoitetutneljämatelijaa 
ja vi~si sammakkoeläintä, yksi nilviäi
nen, l5 perhosta, yksi kovakuoriainen ja 
kaks~korentoa. Niistä erityisesti suojel
tavikSi lajeiksi on määritelty selkärankai-

sista saukko ja itämerennorppa, 25lintu
lajia, kangaskäärme, rupilisko sekä kaik
ki rauhoitetut 15 perhoslajia. Asetuksel
la on rauhoitettu myös 61 putkilokasvi
lajia, neljä sammallajia ja yksi levälaji, 
joista 29 putkilokasvia ja kaikki sammal
lajit on määritelty erityisesti suojeltavik
si lajeiksi. 

2.3 Elinympäristöjen 
säilyttäminen 

2.3.1 Suojelualueohjelmat 

Suomessa on 1990-luvun aikana valmis
tunut kaksi merkittävää suojelualueoh
jelmaa: pääosaan maata ulottuva vanho
jen metsien suojeluohjelma vuosina 
1992- 1996 sekä koko maan käsittävä 
Natura2000-ohjelma vuonna 1998.Mo
lemmilla näillä ohjelmilla on ollut hyvin 
huomattava merkitys uhanalaisten lajien 
kannalta, ja niitä tarkastellaan tässä lu
vussa tarkemmin 

Suomen vanhat suojelualueohjelmat 
on esitelty jo aiemmissa mietinnöissä. 
Ohjelmien tämän hetkinen toteutumis
aste selviää oheisesta taulukosta 2. 

Vuosina 1997-1999 on ollutkäynnis
sä Suomen luonnonsuojelualueverkon 
arviointi -tutkimushanke (SAVA). Sen 
tavoitteena on ollut "koota ja kuvata 
Suomen luonnonsuoj elualuej ärj estel
män nykyinen tila sekä arvioida järjes
telmän kykyä toteuttaa tehtäväänsä Suo-

Tauli.kko 2. Suojeluohjelmien toteutumistilanne 1 .1.2000. 

Perustettu Perustamatta 

Lakisääteiset Yksityiset Valtion- Yksityis- Kokonais-
suojelualueet suojelu- maille maille pinta-ala 

alueet 

. ha ha ha ha ha 

Kansallispuistot* 688 900 - 6 330 5 500 700 730 
Luonnon puistot* 149 300 - 0 0 149 300 
Soid~nsuojelun perusohjelma 409 500 6 560 136 900 55 300 608 260 
LintuVesien suojeluohjelma** 600 6 000 5 340 54 550 66 490 
Rantojensuojeluohjelma 100 9 740 81 000 52 400 143 240 
Lehtojensuojeluohjelma 1 230 1 190 1 620 2 190 6 230 
Vanhpjen metsien suojeluohjelma 9 600 1 190 329 800 5 160 345 750 
Erityiset suojelualueet 45 300 - - - 45 300 
Muut yksityismaiden 
luonnonsuojelualueet - 16 320 - - 16 320 
Erämaa-alueet 1 377 800 - - - 1377 800 
Natura 2000, uudet alueet** 900 46 700 41 200 88 800 

Yht~nsä 2 682 330 41 900 607 690 216 300 3 548 220 

(maapinta-ala ha) 
(lintuvesien suojeluohjelma sisältää myös vesialueita) 

Suom~~ lajier1 uhanalaistjus 2000 

2 

* Kansallis- ja luonnonpuistojen ke-
hittämisohjelma sekä VN:n myö-
hemmät päätökset kansallispuistojen 
perustamisesta tai laajentamisesta. 
Harjujensuojeluohjelmaa (noin 
94 000 ha) ei lueta mukaan, koska 
sitä toteutetaan pääasiassa maa-ai-
neslain ja -asetuksen perusteella. 
Natura 2000 -verkoston osalta tau-
lukkoon on otettu ne luonnonsuoje-
lulailla toteutettavat maa-alueet, jot-
ka päätöksen myötä tulivat suojelun 
piiriin. Muilta osin verkoston alueet 
ovat päällekkäisiä muiden suojeluoh-
jelmien kanssa. 

**Uusissa Natura-alueissa on noin 
20 000 ha alueita, joiden toteutus-
keinona on muu kuin luonnonsuoje-
lulaki. Samoin lintuvesien suojeluoh-
jelmassa on alueita, joiden totetutus-
keinona on muu kuin luonnonsuoje-
lulaki. 
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men luonnon monimuotoisuuden tur
vaa-miseksi. Suojelualuejärjestelmää on 
arvioitu Suomen luonnossa harvinaisten 
ilmiöiden sekä luonteenomaisen, tyypil
lisen luonnon säilymisen kannalta". 

Arvioinnissa on tarkasteltu erityyp
pisten ekasysteemien (luontotyyppien), 
kuten metsien, luonnontilaisten soiden, 
pienvesien ja laajempien vesistöjen sekä 
perinnemaisema-alueiden esiintymistä 
nykyisillä ja suunnitteilla olevilla luon
nonsuojelualueilla suhteessa näiden 
luontotyyppien alueelliseen esiintymi
seen eri eliömaantieteellisissä vyöhyk
keissä. 

SAVA-hankkeen väliraportti valmis
tui vuonna 1999 ja loppuraportti valmis
tuu vuoden 2000 aikana. Päällekkäisyy
den välttämiseksi ei tässä yhteydessä 
tarkastella aiempien suojeluohjelmien 
merkitystä uhanalaisten lajien kannalta. 

Vanhojen metsien suojeluohjelma. 
Vanhojen metsiensuojeluohjelman val
mistelu käynnistettiin vuonna 1989 E te
lä-Suomen (linjan Oulu-Kajaani-Kuhmo 
eteläpuoli) kohteiden inventoinnilla. 
Ympäristöministeriö asetti lokakuussa 
1991 vanhojen metsien suojelutyöryh
män, jonka tehtävänä oli selvittää, kuin
ka paljon maan eteläosassa oli luonnon
suojelun kannalta arvokkaita vanhoja 
metsiä, kun otettiin huomioon jo ole
massa olevat luonnonsuojelualueet ja 
uhanalaisten lajien suojelu tarve. Työryh
män tuli tehdä selvityksen perusteella 
ehdotus maan eteläosan suojeluohjel
maksi. 

Työryhmä jätti ensimmäisen mietin
tönsä lokakuussa 1992 (Rassi ym. 1992). 
Se käsitti valtion mailla olevia kohteita. 
Työryhmä jatkoi työtään selvittämällä 
yksityismailla sijaitsevat kohteet ja jätti 
näitä sekä valtion mailla sijaitsevia täy
dennyksiä sisältävät ehdotuksensa ym
päristöministeriölle elokuussa 1994 
(Rassiym.1994). 

Inventoinnit osoittivat, että Etelä
Suomessa oli jäljellä varsin vähän suoje
luarvoltaan merkittäviä vanhoja metsiä 
ja niiden keskimääräinen pinta-ala oli 
varsin pieni. Työryhmä ehdotti ensim
mäisessä osamietinnössään suojeltavak
si 140 uutta aluetta ja laajennettavaksi 9 
vanhaa suojelualuetta. Näiden yhteinen 
metsäpinta-ala oli noin 16 800 hehtaaria. 

Työryhmän ehdotukset hyväksyttiin vä
häisin muu taksin, ja valtioneuvosto teki 
niitä koskevan periaatepäätöksen kesä
kuussa 1993. 

Etelä-Suomen yksityismailla olevat 
vanhat metsät osoittautuivat valtion
maita vaihtelevammiksi. Suojelunar
voista metsää parhaiten kuvaavien tun
nusten 1näärittely osoittautui yksityis
mailla varsin vaativaksi tehtäväksi. Aar
niometsiksi ilmoitetuista kohteista vain 
pieni osa osoittautui erityisen arvok
kaiksi vanhoiksi metsiksi. Tämä kuvas
taa osaltaan pitkään jatkunutta tehokas
ta metsien käyttöä Etelä-Suomessa. Alu
eellisen edustavuuden turvaamiseksi 
jouduttiin ohjelmaan valitsemaan koh
teita, joissa aiemmasta metsätalouskäy
töstä huolimatta oli jäljellä riittävästi 
erilaisia aarniometsäisyyden tunnus
merkkejä. Suojeluarvoltaan merkittävät 
metsät olivat usein hyvin pieniä, vain 
1nuutaman hehtaarin laajuisia. Kuiten
kin ohjelmaan ehdotettiin vain poik
keuksellisesti kohteita, joiden pinta-ala 
oli alle 10 hehtaaria. 

Työryhmä ehdotti toisessa osamietin
nössään Etelä-Sumneen perustettavaksi 
248 yksityismailla sijaitsevaa suojelu
aluetta, joiden metsäpinta-ala oli noin 
8 400 hehtaaria. Valtion1naille ehdotet
tiin lisää suojeltaviksi 63 aluetta, joiden 
metsäpinta-ala oli yhteensä 3 000 heh
taaria. Valtioneuvosto teki näitä koskevat 
periaatepäätökset joulukuussa 1995 ja 
kesäkuussa 1996. Yksityismaiden koh
teista poistettiin valmistelun kuluessa 
noin 5 000 hehtaaria tuhoutuneita koh
teita ja uusia löytyneitä kohteita lisättiin 
ohjelmaan 250 hehtaaria. 

Tehdyt periaatepäätökset lisäsivät 
Etelä-Suomen metsien suojelupinta-alaa 
noin 30 000 hehtaarilla, ja suojeltujen tai 
suojeltavien metsien osuus kasvoi lähes 
kaksinkertaiseksi eli 0,64 prosenttiin. 
Työryhmä totesi kuitenkin, että vanho
jen, luonnontilaisen kaltaisten metsien 
määrä jää ehdotusten toteuttamisen jäl
keenkin melko vähäiseksi. Sen ei arvioi
tu yksinään voivan turvata näistä met
sistä riippuvien eliölajien säilymistä. 

Ympäristöministeriö antoi vanhojen 
metsien suojelutyöryhmälle Inarras
kuussa 1993lisätehtäväksi laatia ehdo
tuksetvanhojen n1etsien suojelualueista 



Pohjois-Suomessa. Työryhmän tuli teh
dä ehdotus siitä, missä määrin Pohjois
Suomen vanhojen 1netsien luonnonar
vojen turvaaminen edellyttää olemassa 
olevien suojelualueiden ja Kuusamon 
yhteismetsän omistuksessa oleville alu
eille mahdollisesti perustettavien suoje
lualueiden lisäksi uusia luonnonsuoje
lualueita ja missä määrin suojeluarvot 
ovat turvattavissa muulla tavoin. 

Metsähallitus suoritti ohjelmaa var
ten vuosina 1993 - 1995 maastoinven
toinllit kaikkiaan noin miljoonan hehtaa
rin alueella. Ne kattoivat keskiboreaali
sen metsäkasvillisuusvyöhykkeen poh
joisosissa ja pohjoisboreaalisen vyöhyk
keen eteläosissa jo olevat suojelualueet 
sekä mahdolliset uudet suojelukohteet 
Inventointien ulkopuolelle jäivät Metsä
ja Tunturi-Lappi, koska näillä alueilla oli 
jo runsaasti erilaisia metsiä sisältäviä 
suojelualueita. Työryhmä sai tehtävänsä 
valmiiksi toukokuussa 1996 (Rassi ym. 
1996) ja ehdotti yhteensä 160 uuden suo
jelualueen perustamista tai aiem1nin 
perustetun alueen laajentamista. Näissä 
oli metsämaata 163 700 ja kitumaata 64 
000 hehtaaria. Suojeltavaksi ehdotetun 
alueen minin1ikoko oli yleensä 300 heh
taaria. Luonnonarvot ehdotettiin turvat
tavaksi alue-ekologisen suunnittelun 
avulla niillä alueilla, jotka vähäisempien 
luonnonarvojensa, sijaintinsa, pienuu
tensa tai rikkonaisuutensa vuoksi eivät 
soveltuneet suojelualueiksi. 

Ympäristöministeriö asetti niinikään 
työryhmän selvittämään Kuusamon yh
teismetsän alueella olevien vanhojen 
1netsien suojelua (Hautojärvi ym. 1996). 
Työryhmä ehdotti neljän Kuusamon 
kaakkoisosassa sijaitsevan erityisen ar
vokkaan alueen muodostamista luon
nonsuojelualueiksi, joiden metsäpinta
ala olisi runsaat 10 000 hehtaaria. 

Valtioneuvosto tekikesäkuussa 1996 
periaatepäätöksen, jossa se vahvisti em. 
työryhmien tekemät ehdotukset uusien 
luonnonsuojelualueiden perustamisesta 
Pohjois-Suomeen. Kun uudet suojelu
alueet saadaan perustetuiksi, on vanho
jen metsien suojelutyöryhmän käsittele
mällä Pohjois-Suomen alueella metsien 
suojelupinta-ala 301000 hehtaaria (5,6% 
metsä1naan alasta) ja metsä- ja kitumai
den suojelupinta-ala yhteensä 444 000 

hehtaaria (6,5% ). Suojeluosuus vaihte
lee huomattavasti tarkastelualueen eri 
osissa. Pohjois- ja itäosissa se on 10% tai 
jopa ylikin, kun taas länsi- ja eteläosissa 
se jää 2-4 prosenttiin. 

Valtioneuvoston periaatepäätösten 
jälkeenMetsähallitus on 1990-luvunlo
pulla laatinut hallinnassaan oleville 
metsätalousalueille alue-ekologisia 
suunnitelmia. Suunnittelun yleisenä ta
voitteena on metsäluonnon biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen ja tar
koituksenmukainenlisääminensuumlit
telualueen talousmetsissä. Maastoin
ventointien yhteydessä kartoitetaan laji
esiintymiä ja luontokohteita sekä mita
taan lahopuun määrää. Inventointitulos
ten sekä muista tietolähteistä saadun tie
don perusteella määritellään suunnitte
lualueen erityiskohteet, joista moni
muotoisimlnat alueet eli arvokkaat luon
tokohteet jäävät kokonaan talouskäytön 
ulkopuolelle (taulukot 3. ja 4.). Näitä 
luontokohteita ovat mm. metsä- ja luon
nonsuojelulain mukaiset kohteet sekä 
Metsähallituksen muiksi luontokohteik
si määrittelemät kohteet, esimerkiksi 
aarniometsiköt ja vanhat lehtimetsät 
Arvokkaiksi luontokohteiksi on toistai
seksi valmistuneissa alue-ekologisissa 
suunnitelmissa määritelty koko maassa 
yhteensä 113 535 hehtaaria. Näiden lisäk
si suunnitelmiin sisältyy yhteensä 
196 000 hehtaaria erityiskohteita, joissa 
noudatetaan 1,5 tai 1,7kertaa pidempää 
kiertoaikaa kuin metsänhoitosuositus
ten mukaisilla metsätalousalueilla. Täl
laisia pidennetyn kiertoajanalueita ovat 
rantametsät, tienvarsimetsät, metson 
soidinpaikat ja mäntyvaltaiset ekologi
set yhteydet. Suunnitelman erityiskoh
teet määritellään Metsähallituksen eri 
tulosalueiden yhteistyönä. 

Arvokkaat luontokohteet ovat maa
pohjaltaan humnattavasti rehevämpiä ja 
puustoltaan vanhempia kuin Metsähal
lituksen talousmetsät keskimäärin. Yli 
puolet arvokkaiden luontokohteiden 
metsistä on yli 140-vuotiasta, talousmet
sistä vain 17 prosenttia. Pidennetyn kier
toajanalueilla on merkittävässä määrin 
karuja jäkäläkankaita, joita ainakin Poh
jois-Suomen eteläosan suojelualueilla ja 
suojeluohjelman kohteilla on hyvin vä
hän. 
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Taulukko 3. Metsähallituksen talousmetsien sekä Pohjois-Suomen eteläosan suojelualueiden ja 
vanhojen metsien suojeluohjelman (Rassi ym. 1996) alueiden metsämaan jakautuminen kasvillisuus-
luokkiin. 

Koko maa Pohjois-Suomen eteläosa 

Kasvillisuusluokka Arvokkaat Pidennetyn Muut 

1 

Suojelu- Vanhojen 
luonto- kiertoajan talous- alueet metsien 
kohteet alueet metsät suojeluohj. 

1 
alueet 

Lehto 1,6 0,2 0,1 1 0,2 0,0 
OMT 9,9 4,0 1,3 0,6 0,4 
MT 64,0 27,7 24,6 49,0 61,6 
VT 28,2 60,3 67,6 46,5 35,3 
CT 6,1 II ,7 16,3 3,8 2,3 
CIT 0,2 6,0 0,1 0,0 0,4 

Taulukko 4. Metsähallituksen talousmetsien sekä Pohjois-Suomen eteläosan suojelualueiden ja 
vanhojen metsien suojeluohjelman alueiden metsämaan jakautuminen ikäluokkiin*. Suojelualueiden 
ja suojeluohjelman kohteiden ikäjakautuma on jaoteltu 50 vuoden luokkiin. 

Koko maa Pohjois-Suomen eteläosa 

Kasvillisuusluokka Arvokkaat Pidennetyn Muut Suojelu- Vanhojen 
luonto- kiertoajan talous- alueet metsien 
kohteet alueet metsät suojeluohj. 

alueet 

Aukeat 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
1-20 3,8 7,0 17,1 
21-40 7,1 10,6 24,6 10,5 * 4,2 * 
41-60 8,5 11,6 18,4 

61-80 6,1 8,3 9,4 9,8 * 5,9 * 
81-100 6,0 6,6 4,0 
101-120 6,8 II ,3 * 3,2 

120-140 9,2 
140-160 13,6 19,8 

161-200 14,8 II ,5 

200+ 26,2 14,5 

Pohjois-Suomen vanhojen metsien suo
jelulla on huomattava vaikutus alueen 
uhanalaisten vanhojen metsien lajien 
selviytymiseen, sillä suojeltujen metsien 
määrä on kasvanut yli kaksinkertaiseksi. 
Toisaalta on kuitenkin todettava, että nyt 
saavutettu 1netsien suojeluaste ei vielä 
etenkään alueen lounais- ja länsi-osissa 
yllä sille tasolle, jota pidetään ekologisen 
tiedon perusteella riittävänä (noin 10 
% ). Erityisen ongehnallista on se, että 
tietämys uhanalaisten lajien pitkäaikai
sesta kannankehityksestä on vajavainen. 
Uudet suojelun piiriin tulleet alueet 
ovat keskilnäärin paljon rehevämpiä 
kuin aiemmat suojelualueet Esimerkik
si tuoreita kankaita on ehdotuksissa 
noin 100 000 hehtaaria, kun niitä suojelu
alueilla on vain hieman yli 50 000 hehtaa
ria. Uusien alueiden metsistä lähes 70 % 
on yli ISO-vuotiaita; erityisesti yli 200-
vuotiaiden kuusikoiden määrä on huo
mattava, noin 57 000 hehtaaria (taulukko 
4). Sen sijaan vanhoja, yli 100-vuotiaita 

4,3 20,2 * 21,0 * 
17,0 * 

28,5 * 26,8 * 
31' 1 * 42,2 * 

lehtimetsiä löytyi vain 4 000 hehtaaria. 
Se on kuitenkin lähes viidennes näiden 
1netsien määrästä alueella. Aiempiin 
suojelualueisiin on sisältynyt varsin pal
jon nuoria alle 100-vuotiaita metsiä (lä
hes 20% ). Ne ovat lähes poikkeuksetta 
talouskäytössä olleita alueita. Uusiinkin 
alueisiin jouduttiin rajausvaikeuksien 
vuoksi ottamaan mukaan nuoria talous
metsiä noin 10% metsämaan alasta (tau
lukko4). 

Aivan erityisen 1nerkittäviä alueita 
uhanalaisten lajien kannalta ovat Kuusa
mon yhteismetsän alueet, joista tehtiin 
hyvin seikkaperäiset inventoinnit. Van
hojen metsien työryhmän käyttämillä 
kriteereillä ne ovat selvästi arvokkaim
mat metsäalueet pohjoisboreaalisen vyö
hykkeen eteläosissa. Ne ovat poikkeuk
sellisen luonnontilaisia ja niissä on laa
joilla alueilla havaittavissa katkeamaton 
lahopuujatkumo. Etenkinmäntyvaltais
ten metsien ylispuusto on paikoin mer
kittävän vanhaa; 34 mitatun puun keski-
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ikä oli 430 vuotta ja vanhin oli 670-vuo
tias. Suojeltaviksi ehdotetuilta alueilta 
löytyi inventoinneissa yhteensä 58 valta
kunnallisesti ja 20 alueellisesti uhan
alaista lajia. 

Uudet metsien suojeluhankkeet. 
Vanhoja metsiä on tutkittu runsaasti 
1990-luvulla. Uudet tiedot niiden dyna
miikasta ja lajiston vaati1nuksista ovat 
osoittaneet että uhanalaisten eläinten ja 
kasvien suojelutoimikunnan ja seuran
tatoimikunnan mietinnöissä esitetyt ar
viot lahopuun 1nerkityksestä uhanalai
sille lajeille olivat oikeaan asuneita. Uu
det selvitykset lahopuiden määristä sekä 
suojelualueilla että talousmetsissä ovat 
osoittaneet, että erityisesti Etelä-Suo
messa lahopuumäärät ovat kaikkialla 
paljon alhaisempia kuin Pohjois- ja Itä
Suomen taikka Venäjän puoleisissa 
luonnonmetsissä keskimäärin. Etelä
Suomen suojelluista metsistä suuri osa 
onkin entisiä talous1netsiä. Etelä-Suo
men 1netsien suojelun puutteet tulivat 
korostetusti esiin laadittaessa kansallis
tametsäohjelmaa vuosina 1998-1999. 

Valtioneuvosto teki maaliskuussa 
1999 periaatepäätöksen kansallisesta 
metsäohjelmasta. Siinä edellytettiin, 
että Etelä-Suomen ja Pohjanmaan met
siensuojelua vahnistele1naan peruste
taanlaajapohjainen asiantuntijatyöryh
mä. Ympäristöministeriö asetti kesä
kuussa 1999 työryhmän selvittämään 
metsien suojelun tilaa ja tekemään ehdo
tuksetsuojelun kehi ttämistarpeista E te
lä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja 
Lapin läänin lounaisosan alueilla. Työ
ryhmän toimeksiannonmukaan tarvear
vion tulee perustua käynnissä oleviin 
etelä- ja keskiboreaalisten metsien suo
jelun edustavuusarvioihin sekä luon
non-suojelubiologiseen tutkimukseen, 
ja arvion tulee kattaa kaikki metsien 
luontotyypit, eri kehitysvaiheet ja alu
eelliset erityispiirteet. 

Työryhmän on kiinnitettävä erityistä 
huomiota lehtojen, jalopuumetsiköiden, 
kalliometsien, harjumetsien, sumnetsi
en, rannikon ja saariston metsien, ranta
metsien sekä perinnekulttuurin metsien 
suojeluarvoihin ja suojelu tilanteeseen. 
Uhanalaisten metsälajien elinympäris
tövaatitnukset, uhkatekijät ja suojelutar
ve tulee ottaa huomioon. Tarvearviossa 

on kiinnitettävä huomiota suojelualuei
den verkostoihin, ekologisiin käytäviin, 
pirstoutumisen vähentämiseen ja aluei
densuojeluarvon mukaiseen laajuuteen. 
Uudistettuj en metsä talousmenetelmien 
sekä metsä- ja luonnonsuojelulain pe
rusteella säästettävien metsäluonnon 
arvokkaiden elinympäristöjen merkitys 
metsäluonnon suojelulle tulee selvittää. 
Työryhmän tulee saada tehtävänsä val
miiksi kesällä 2000. 

Natura 2000 -verkosto koostuu lintu
direktiivin nojalla EU:n kmnissiolle il
moitettavista linnustonsuojelualueista 
eli ns. SPA -alueista sekä luontodirektii
vin perusteella EU:n komissiolle ehdo
tettavista ns. SCI -alueista. Näillä alueil
la tulee esiintyä direktiivien liitteissä 
tarkoitettuja lajeja ja luontotyyppejä. 
Lintudirektiivin mukaisiksi linnuston
suojelualueiksi osoitetut alueet kuuluvat 
Natura 2000 -verkostoon heti, kun jäsen
valtio on ilmoittanut niistä komissiolle. 

Luontodirektiivin mukaisesti komis
sion piti laatia jäsenmaiden kanssa yh
teistyössä luonnos yhteisön tärkeinä pi
tämien alueiden luettelaksi kesäkuuhun 
1998 mennessä. Jäsenmaiden kansalliset 
ehdotukset ovat kuitenkin olleet myö
hässä. Sitä mukaa, kun kansalliset ehdo
tukset on toimitettu komissiolle, komis
sio on aloittanut yhdessä Euroopan 
luonnonsuojelun aihekeskuksen kanssa 
ehdotusten riittävyyden arvioinnin. Ke
väällä 1999 järjestettiin ensimmäinen 
boreaalisen alueen, eli Suomen ja Ruot
sin ehdotusten arviointiseminaari. Sen 
jälkeen kmnissio pyysi Suomea ja Ruot
sia täydentämään ehdotuksiaan siten, 
että verkostokattaisinykyistä paremmin 
luontodirektiivin luontotyyppien ja laji
en esiintymisalueet ja elinympäristöt 
Suomelle tulleet täydennyspyynnöt lisä
alueista käsittivät yhteensä 15 luonto
tyyppiä ja 18lajia (joista yksi vain Suo
men alpiinisella alueella eli Tunturi-La
pissa). Seuraava alpiinisen alueen arvi
ointiseminaari järjestetään syksyllä 2000 
ja boreaalisen alueen seminaari keväällä 
2001. 

Vasta kun arviointiseminaarit on käy
ty läpi, komissiolla on luonnos yhteisön 
tärkeinä pitämien alueiden luetteloksi, 
ja se voi valmistella lopullista verkoston 
hyväksymispäätöstä. Päätöksen voi-
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maantulon jälkeen jäsenvaltioiden on 
mahdollisimman nopeasti, luontodirek
tiivin mukaan kuitenkin viimeistään 
vuonna 2004 muodostettava kaikista 
luontodirektiivin mukaisista alueista nk. 
erityisten suojelutoimien alueita (SAC), 
ja varmistettava että luonnonarvot säily
vätverkostoon kuuluvilla alueilla. 

Sumnen ehdotus Natura 2000 -ver
kostoon toimitettiin komissiolle 
23.12.1998. Se koostuu Suomen valtio
neuvoston 20.8.1998 tekemän päätöksen 
sekä Ahvenanmaan maakuntahallituk
sen vuoden 1998 aikana tekemien pää
tösten mukaisista ehdotuksista SCI-alu
eiksi ja ilmoituksista SPA-alueiksi. Suo
men valtioneuvosto on lisäksi 25.3.1999 
täydentänyt ehdotustaan Espoon kau
pungin alueella olevilla alueilla. Kaiken 
kaikkiaan valtioneuvoston päätöksen 
mukaisia SPA-alueita on 440 ja SCI-alu
eita 1326. Ahvenanmaanmaakuntahalli
tus on hyväksynyt 12 SPA-aluetta ja 54 
SCI-aluetta. Yhteensä Suomen ehdotus 
käsittää 451 SPA-aluetta ja 1 380 SCI
aluetta. Koska osa SPA- ja SCI-alueista 
on osittain tai kokonaan päällekkäisiä, 
sisältyy ehdotukseen erillisiä alueita 
koko Suomesta yhteensä 1524. Manner
Suomen osalta ehdotus kattaa 4,77 mil
joonaa hehtaaria ja vastaa n.12% maam
Ine pinta-alasta, 18 % sisävesien pinta
alasta ja 12 % meripinta-alasta. Suurin 
osa eli 91 % Natura-ehdotuksen maa
alueista ja vesialueistakin 40% on valtion 
omistuksessa. 

Suomi jätti komissiolle tekemässään 
ilmoituksessa varauman, joka tarkoittaa 
kahta asiaa. Suomen osalta SPA-alueita 
ja SCI-alueita ei saa lopullisesti rekiste
röidä Natura 2000 -verkostoon, ennen 
kuin korkein hallinto-oikeus on käsitel
lyt valtioneuvoston tai maakuntahalli
tuksen päätöksistä tehdytvalitukset Li
säksi Suomi toteaa, että valituksista huo
limatta ehdotettujen alueiden luonnon
arvoja suojataan soveltamalla luontodi
rektiivin 6 artiklan 3 ja 4 kohtien mukais
ta arviointivelvoitetta kansallisten luon
nonsuojelusäädösten mukaisesti. Tämä 
tarkoittaa Manner-Suomessa luonnon
suojelulain 65 ja 66 §:ien soveltamista 
siten, että verkostoehdotukseen sisälty
villä alueilla ei saa ryhtyä sellaisiin toi
miin, jotka voivat vaarantaa niitä luon-

toarvoja, joiden vuoksi alueet on sisälly
tetty verkostoon. Valtioneuvoston pää
töksestä on tehty huomattava määrä va
lituksia, joista on pyydetty ympäristö
ministeriön lausunnot. Korkeimtnan 
hallinto-oikeuden arvioidaan ratkaise
van valitukset vuoden 2000 kuluessa. 

Suomen Natura 2000 -ehdotus on 
edustava kokonaisuus, jonka toteutumi
nen edistää merkittävästi sekä yleiseu
rooppalaista että kansallista luonnon
suojelua. Suomen Natura 2000 -ehdotuk
seen kuluvien alueiden valinta aloitet
tiin tarkastelemalla lakisääteisiä suojelu
alueita ja valtioneuvoston päätöksiä 
suojeluohjelmista sekä niiden perustana 
olevia inventointitietoja. Suurin osa 
Suomen ehdottamista alueista onkin jo 
kansallisilla päätöksillä perustettuja 
suojelualueita tai ne kuuluvat kansalli
siin suojelualueohjehniin. Vain noin 3 % 
ehdotuksenmaa-alasta ja 10% koko alas
ta on sellaisia alueita, jotka eivät sisälly 
kansallisiin suojelupäätöksiin eikä vara
uksiin. 

Kansallisten suojeluohjehnien koh
teista on kuitenkin valittu Natura 2000-
verkostoehdotukseen vain ne alueet, j ot
ka täyttävät luonto- ja lintudirektiivien 
kriteerit ja ovat perusteltuja suojeluta
son säilymisen kannalta. Minkään kan
sallisen suojeluohjehnan kaikkia kohtei
ta ei sellaisenaan ole valittu N atura 2000 
-verkostoon, eikä yhtään kansallisen 
ohjelman kohdetta ole otettu mukaan 
pelkkiin kansallisiin suojeluperusteisiin 
nojautuen. Pääosin suojeluohjelmien 
ulkopuolelta on Natura 2000 -verkos
toon valittu sellaisten luontotyyppien ja 
lajien esiintymispaikat, joita ei kansalli
sissa ohjelmissa ole aiemmin riittävässä 
määrin otettu huomioon. Näitä ovat 
etenkin tnereiset, kallioiset, sisävesien ja 
perinnebiotooppien luontotyypit 

Natura 2000 -verkostoehdotus pai
nottuu vahvasti Pohjois-Suomeen siitä 
huolimatta, että suurin osa aikaisempiin 
suojeluohjelmiin kuulumattomista alu
eista on Etelä-Suomessa. Ylä-Lapin ko
konaisalasta noin 70 % on mukana ver
kostossa. Myös 1nuualla Lapin alueella 
Natura-ehdotukseen sisältyvän maa
alan osuus on noin 15 %, kun osuudet 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella 
ovat noin 7% ja Etelä-Suomessa noin 3 

SuoröE:m lajien. uhi!nalaisulls 



% koko maa-alasta. Etelä-Suomen ym
päristökeskusten välillä on suuria eroja, 
ja ehdotukseen sisältyvän maa-alan 
osuudet vaihtelevat 1,5 - 3,5 % välillä. 
Tästäkin alasta huomattava osa on tar
koitus suojella lajien säilymisen kannal
ta varsin lieviä käytönrajoituksia aiheut
tavien säännösten eli maa-aineslain, 
metsälain, rakennuslain tai vesilain no
jalla. 

Useita luontotyyppejä on Natura 
2000 -ehdotuksessa hyvin tai tyydyttä
västi edustettuina vain pohjoisbore
aalisella vyöhykkeellä tai keskiboreaali
sen vyöhykkeen itäosissa. Sen sijaan 
Oulun läänin eteläpuolella suojelualuei
ta on varsin vähän. Esimerkiksiluonnon
suojelulain perusteella suojeltavien 
metsäalueiden määrä näyttää ehdotuk
sen toteutuessakin jäävän noin yhteen 
prosenttiin Etelä-Suomen maa-alasta. 
Metsien lisäksi etenkin reheviä suotyyp
pejä on Natura-ehdotuksen piirissä Ete
lä-Suomesta varsin niukasti. Myös eri
laisten niittytyyppien määrä ehdotuk
sessa on ranta- ja tulvaniittyjä lukuun 
ottamatta varsin pieni. Kun niittyjen 
määrä luonnonsuojelualueverkossa on 
vanhastaan äärimmäisen vähäinen, on 
ehdotuksen tuoma lisäys kuitenkin mer
kittävä. Useiden alueellisten ympäristö
keskusten osalta niittyalueita ei kuiten
kaan ole otettu ehdotukseen mukaan 
juuri lainkaan, koska niiden säilymisen 
kannalta välttämättömiä maanomistaja
neuvotteluja ja -sopimuksia ei ehditty 
Natura2000 -verkoston vahnistelun yh
teydessä tehdä. 

Aikaisempiin suojeluohjelmiin ver
rattuna Natura 2000 -ehdotuksessa on 
mukana merkittäviä lisäyksiä varsinkin 
Etelä-Suomen alueella. Etelä-Suomeen 
kohdistuvien uusien alue-ehdotusten 
kokonaisala on noin 4 540 km2, josta 84% 
on vesialuetta. Lajien suojelun kannalta 
1nerkittävimmät Natura 2000 -ehdotuk
sen tuomat parannukset liittyvätkin Ete
lä-Suomen vesi- ja rannikkoluontotyy
peissä elävän lajiston suojeluun. Yksit
täisistä lajeista ehdotuksesta hyötyy eri
tyisesti saimaannorppa, jonka lisäänty
Inisen kannalta tärkeät alueet on sisälly
tetty ehdotukseen suurelta osin. Myös 
ltätneren hylkeiden sekä muiden Itäme
ren vesialueilla, lahdissa, saaristossa, 
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rantaniityillä, hiekkarannoilla, flada- ja 
kluuvijärvissä tai primaarisukkessio
metsissä viihtyvien lajien kannalta tär
keitä alueita on ehdotuksessa mukana 
selvästi aiempia suojeluvarauksia enem
män. Edelleen valkoselkätikan tärkeim
mät erityyppiset reviirit on sisällytetty 
ehdotukseen varsin kattavasti. Sateen
varjolajiksi kutsutun valkoselkätikan 
myötä suojelun piiriin saadaanNatura 
2000 -verkoston avulla myös suuri jouk
ko muita lehtipuuvaltaisissa vanhoissa 
metsissä eläviä uhanalaisia lajeja. 

Natura 2000 -verkoston valmistelus
sa ei ole voitu ottaa riittävästi huolnioon 
uhanalaisten eliölajien suojelu tarpeita. 
Valmistelussa on painotettu luonto- ja 
lintudirektiivin liitteissä lueteltu ja laje
ja. Luontodirektiivin liitteen II lajien 
tunnetuista esiintymispaikoista Suomen 
Natura 2000 -ehdotus kattaa merkittä
vän osan. Merkittävää suojelutilanteen 
paranemista Natura 2000 -ehdotus mer
kitsee mm. eräille Ahvenanmaan ja Ete
lä-Suomen putkilokasvi- ja sammalla
jeille. Puutteellisimmin verkostossa ovat 
mukana eräät perinneympäristöjen sekä 
jokivarsienkasvi-ja perhoslajit sekä pa
loalueiden kovakuoriaiset. Sen sijaan 
vanhojen metsien direktiivilajit ovat 
ehdotuksessa mukana varsin kattavasti, 
koska niiden tunnetuista esiintymispai
koista suuri osa on N atura 2000-verkos
toonkin otetuissa vanhojen metsien suo
jeluohjelman kohteissa. 

Monen sellaisenkin uhanalaisen di
rektiivilajin (vrt. kovakuoriaiset, tauluk
ko5.), jonka esiintymispaikatovatNatu
ra 2000 -ohjelmassa mukana suhteellisen 
kattavasti, voidaan kuitenkin todeta ole
van edelleen puutteellisesti suojeltuja. 
Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että osa 
lajeista on nykyisellään taantunut niin 
harval ukuisiksi tai populaa tiokooltaan 
niin pieniksi, että niiden säilyminen on 
pitkällä tähtäimellä epävarmaa. Toisaal
ta monen lajin esiintymispaikkojen suo
jelu ei yksin riitä, sillä ne tarvitsevat 
säilyäkseen elinytnpäristöjensä hoitoa 
tai ennallistamista. 

Myös lintudirektiivin liitteen I uhan
alaisten lajien suhteen Suomen Natura 
2000-ehdotus on varsin kattava. Yksittäi
sistä lajeista verkostoehdotusta voidaan 
pitää puutteellisena lähinnä ruisrääkän 
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Taulukko 5. Luontodirektiivin liitteen II kovakuoriaisten nykyesiintymien ja 
Natura 2000 -verkostoehdotuksessa olevien esiintymien määrät. Luettelosta puuttu-
vat erakkokuoriainen (Osmoderma eremita) ja vennajäärä (Mesosa myops), joiden 
ainoa nykyesiintymä, Turun Ruissalo, sisältyy huomattavalta osin verkostoehdotukseen. 

Nykyesiintymiä Natura 2000 
yhteensä -verkostossa 

Korukeräpallokas (Agathidium pulchellum) 7 6 
Lahokapo (Boros schneideri) 13 9 
Kulonyhäkäs (Corticaria planula) 2 2 
Korpikolva (Pytho kolvensis) 17 13 
Havuhuppukuoriainen (Stephanopachys linearis) 13 6 
Mäntyhuppukuorianen (Stephanopachys substriatus) II 4 
Haavansahajumi (Xyletinus tremulicola) 
Mustatattiainen (Oxyporus mannerheimii) 

Punahärö (Cucujus cinnaberinus) 

28 

4 3 
9 3 
3 3 

kannalta. Toisaalta useita Suomen kan
sainvälisesti tärkeitä lintualueita puut
tuu verkostoehdotuksesta. 

2.3.2 Muut luonnonsuojelulain 
keinot 

Erityisesti suojeltavien lajien rajauspää
tökset on toistaiseksi varsin vähän käy
tetty uhanalaisten lajien suojelukeino. 
Huhtikuun 2000 loppuun mennessä alu
eelliset ympäristökeskukset ovat tehneet 
yhteensä kuusi tällaista päätöstä Etelä
Savossa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa 
ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päätökset kos
kevat yhtä valkoselkätikkarajausta lu
kuun ottamatta kaikki putkilokasvien 
kasvu paikkoja. Lisäksi vireillä on joita
kin erityisesti suojeltavien kasvien pää
töksiä ainakin Uudellamaalla ja Lapissa. 
Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle 
tärkeän esiintymispaikan hävittäminen 
tai heikentäminen on kielletty suoraan 
luonnonsuojelulaissa. Tätnä kielto tulee 
voimaan rajauspäätöksellä. Päätöksissä 
ainoastaan luetellaan ne toimenpiteet, 
jotka voivat vaarantaa lajin säilymisen. 
Rajauspäätös on ongelmallinen väline 
etenkin suojeltaessa sellaisia lajeja, joi
den säilyminen edellyttää elinympäris
tön hoitoa tai muita aktiivisia toimia. 
Tällaisten toimenpiteiden toteuttamista 
ei päätöksessä voida edellyttää. Esiinty
mispaikkojen rajaaminen on hankalaa 
tnyös niissä tapauksissa, joissa lajin elin
piiri on laaja ja vaikeasti määriteltävä, 
taikka lajin suojelu edellyttää olosuhtei
den säilymistä varsinaista esiintymis
paikkaa selvästi laajemmalla alueella. 
Esimerkiksi monet selkärankaiset eläi
met ja vesieliöt ovat tällaisia. Uhanalais-

ten lajien suojelussa on mm. edellä esite
tyistä syistä johtuen edelleen turvau
duttu enimtnäkseen perinteisiin lain 
keinoihin, kuten suojelualueen perusta
miseen. Parhaiten tämä uusi suojelukei
no näyttää soveltuvan sellaisille suhteel
lisen suppea-alaisille ja paikallaan pysy
ville lajeille, jotka eivät vaadi hoitotoi
menpiteitä. 

Luonnonsuojelulain mukaisia suo
jeltuja luontotyyppejä (vrt. 2.2.2) on 
ryhdytty viime vuosina kartoittamaan 
joidenkin kuntien ja alueellisten ytnpä
ristökeskusten toimesta. YM rahoittaa 
kartoitusta pienellä vuotuisella tutki
mustnäärärahalla ja projektia koordinoi 
SYKE. Systemaattinen kartoitus on 
käynnistynyt vasta tnuutaman eteläi
simmän ympäristökeskuksen alueella 
sekä Pohjois-Pohjanmaan rannikolla. 
Kartoituksissa on aluksi keskitytty ensi
sijaisesti luonnonsuojelulain kolmeen 
metsäiseen luontotyyppiin, joista tieto
ja on kertynyt eniten. Pohjanmaalla on 
kartoitettu lähinnä merenrantaniittyjä. 
Metsäisiä luontotyyppejä on SYKEn ar
vion mukaan kartoitettu vasta noin vii
desosa mahdollisista kohteista, ja muita 
luontotyyppejä vielä vähemmän. Tästä 
syystä luotettavia arvioita luontotyyp
pien kokonaisalasta ja tilasta tai merki
tyksestä uhanalaisten lajien kannalta ei 
vielä voida esittää. 

Uhanalaisten lajien kannalta kaikkein 
suurin merkitys arvioidaan olevan jalo
puumetsien säilyttämisellä. Esimerkiksi 
edellisessä uhanalaismietinnössä tode
tuista lehtometsien puilla elävistä uhan
alaisista kovakuoriaisista (58 lajia) yli 
puolet (30) elää jaloilla lehtipuilla, ja 
muistakin lajeista melkoinen osa suosii 
niitä. Lain tarkoittamia jalopuumetsi
köitä arvioidaan olevan Suomessa suoje
luvarausten ulkopuolella noin tuhat 
hehtaaria. Vuosina 1997-1998 tehtyjen 
inventointien mukaan uusia suojelemat
tomia jalopuumetsiä löytyi Uudenmaan, 
Lounais-Suomen, Hämeen ja Pirkan
maan ympäristökeskusten alueelta yh
teensä 65 kappaletta ja niiden yhteispin
ta-ala oli 118 ha. Vuonna 1999 kriteerit 
täyttäviä uusia kohteita löytyi noin 75. 
Luonnonsuojeluasetuksen ehdot jalo
puumetsälle ovat kuitenkin niin tiukat, 
että uhanalaisten lajien kannalta arvok-
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kaita, järeitä jalopuita jää sen puitteissa 
edelleen suojelematta. 

Pähkinäpensaslehtoja arvioidaan ole
van Suomessa 300-500 hehtaaria. Vuosi
en 1997-1998 inventoinneissa on tähän 
mennessä löytynyt noin 100 kohdetta. 
Niiden keskimääräinen koko on vain 
hieman runsas hehtaari. Pähkinäpensas
lehdoissa elää uhanalaisia lajeja, jotka 
suosivat erityisesti ravinteikasta maape
rää ja varjoisuutta. 

Luonnonsuojelulain tarkoittamat 
tervaleppäkorvet ovat luonnonsuojelu
asetuksen määritelmän mukaan oikeas
taan tervaleppäluhtia ja niihin rinnas
tettavia varsin harvinaisia kasviyhdys
kuntia, eivät korpia. Niiden kokonaisala 
tuleejäämään niin pieneksi (arviolta 100 
-200 ha), että sillä ei ole uhanalaisten la
jien kannalta juuri merkitystä. Alusta
vissa inventoinneissa näitä tervaleppä
korpia on toistaiseksi löydetty yhteensä 
vain 6 hehtaaria. 

Luonnontilaiset hiekkarannat ovat 
niin sisävesillä kuin meren äärelläkin 
uhanalaisten lajien kannalta hyvin mer
kittävä ympäristötyyppi. Ne ovatuuden 
arvioinnin mukaan ensisijaisia esiinty
tnispaikkoja yhteensä 65 uhanalaiselle 
lajille. Pääosa laajoista merkittävistä Ete
lä-Suomen hiekkarannoista sisältyy jo 
rantojensuojeluohjelmaan ja Natura 
2000 -verkostoehdotukseen. Humniota 
vaille ovat jääneet pohjoisten jokien la
jistoltaan hyvin n1onipuoliset hiekka
rannat. Alustavissa inventoinneissa on 
Etelä-Suomesta löydetty vain pienialai
sia suojeletnattomia hiekkarantoja, jotka 
kuitenkin voivat olla lajistollisesti varsin 
arvokkaita, kuten Hangon Kolaviken. 
Merenrantahietikoiden kokonaisalaksi 
on arvioitu vajaa 2 000 hehtaaria, sisä
vesien hiekkarantojen määrää ja tilaa ei 
tunneta. 

Merenrantaniityillä on uhanalaisten 
lajien kannalta suuri merkitys. Uuden 
uhanalaisselvityksen mukaan ensisijai
sesti merenrantaniityillä elää 35 uhan
alaista lajia. Rikkaimmillaan lajista on 
Perämeren rannikolla, jossa maa kohoaa 
nopeimmin. Alustavissa inventoinneis
sa on jo löytynyt etenkin Pohjois-Poh
janmaan alueelta varsin laajojakin vielä 
suojeletnattomia niittyjä. Vuosina 1997-
1998 on kartoitettu vasta 16 merenranta-
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niittyä, joiden ala on yhteensä 114 heh
taaria. Merenrantaniittyjä arvioidaan 
olevan koko maassa noin 4 000 hehtaa
ria. 

Asetuksessa määritellyillä hiekka
dyyneillä, katajakedoilla ja lehdesniityil
läon uhanalaistenlajienkannalta vähäi
sempi merkitys. Dyynit liittyvät laajim
piinhiekkarantoihimme, jotka ovatpää
sääntöisesti jo rantojensuojeluohjelmas
sa. Suojelemattmnia dyynejä on tähän 
mennessä löytynyt vain muutama Uu
deltamaalta. Katajaketojaon toistaiseksi 
löydetty 12 kappaletta, mutta niiden 
keskikoko on ollut alle hehtaarin. Pää
osa lehdesniityistä sijaitsee Ahvenan
maalla, Manner-Suomesta niitä ei ole
kaan toistaiseksi löydetty inventoinneis
sa. 

Varsinaisia rajauspäätöksiä on luon
totyypeistä tehtyvasta vähän, yhteensä 
14 kpl (tilanne 30.4.2000). Niistä kaksi 
koskee jalopuumetsiä, neljä pähkinäleh
toja, yksi tervaleppäkorpi, kuusi meren
rantaniittyjä ja yksi osin hiekkarantaa ja 
osin dyyniä. Kaikki päätökset on tehty 
Uudenmaan alueella. 

2.3.3 Lajien suojelu maa- ja 
metsätaloudessa sekä 
maankäytön suunnittelussa 

Suomessa valmisteltiin ED-jäsenyys
neuvottelujen aikaan puoliksi EU:n ja 
puoliksi kansallisin varoin rahoitettavaa 
maatalouden ympäristöohjelmaa. EU :n 
komissio hyväksyi Suomen ensimmäi
sen ympäristöohjelman vuosille 1995-
1999. Suomen ohjelma oli selvästi vesi
ensuojelupainotteinen, mutta sen yhte
nä tavoitteena oli huolehtia tnyös luon
non monimuotoisuuden säilymisestä 
maatalousympäristöissä. Ympäristöoh
jelmaan sitoutui ensimmäisellä kaudella 
n. 90% Suomen viljelijöistä ja maa tilois
ta. 0 hj elman edellyttämät toimet vesien 
rehevöitymisen estämiseksi, lannoittei
den ja torjunta-aineiden käytön vähen
tämiseksi sekä LUOMU -tuotannon li
säämiseksi ovat omalta osaltaan toden
näköisesti välillisesti edistäneet la jiston 
suojelua maassatnme. 

Lajien suojelunkannalta tärkeimmät 
osat 1naatalouden ympäristöohjelmassa 
olivat erityistukimuodot perinnebio-
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tooppien hoitoon sekä luonnon lnoni
muotoisuuden edistämiseen. Ohjelma
kauden aikana kaikkiaan 2115 viljelijää 
teki viisivuotisen sopimuksen perinne
biotoopin hoidosta ja lähes 500 viljelijää 
viisi- tai 20-vuotisen sopimuksen luon
non monimuotoisuuden edistämisestä 
tilallaan. Näistä uhanalaisen lajiston 
kannalta tärkeimpiä ovat niitty- tai lai
dunmaiden hoitosopimukset, jotka kat
tavat yhteensä 15 444 hehtaaria. Niiden 
perusteella hoidosta maksettiin viljeli
jöille vuonna 1999 yhteensä noin 14,6 
Mmk. Maatalouden ympäristöohjelma 
onkin tarjonnut arvokkaan, vaikutuksil
taan toistaiseksi laajamittaisin1man väli
neen maamme perinnebiotooppien ja 
niiden lajiston säilyttämiseksi. 

Suomen uusi maatalouden ympäris
töohjelma 2000 - 2006 hyväksyttiin 
EU:ssa keväällä 2000. Uusi ohjelmaeh
dotus on lajien suojelun kannalta suun
nilleen samansisältöinen kuin edellinen
kin ohjeln1a. Sen merkittävin osuus on 
aiemman kaltaisena jatkettava perinne
biotooppien hoidon erityistuki. Jatkossa 
voitaneen myös luonnon monimuotoi
suuden edistämiseen liittyviä perustuen 
lisätoimenpiteitä sekä erityistukea koh
dentaa aiempaa enemmän uhanalaisten 
lajien suojeluun ja hoitoon maatiloilla. 
Erityisen tärkeää on lisätä maataloushal
linnon ja neuvonnan sekä viljelijöiden 
omia valmiuksia luonnon monimuo
toisuuden suojelemiseksi maatalousym
päristöissä. 

Metsälain erityisen tärkeistä elinym
päristöistä ovat uhanalaisten lajien kan
nalta tärkeitä etenkin rehevät korvet, 
lehdot ja letot sekä myös lähteiköt. Nii
den lajien suojelussa metsälain toimeen
panolla voisi olla periaatteessa huomat
tava merkitys. Valtakunnan metsien 9. 
inventoinnissa (VMI) on selvitetty 
avainbiotooppien määriä ja pinta-aloja. 
Oheiseen taulukkoon 6 on koottu tiivis-

Taulukko 6. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt VMI:n ja METEn mukaan. 

VM19 Metsäkeskusten METE-alan 
kartoitus osuusVMI-

alasta 

ha ha % 

Rehevät korvet 6 280 838 13,3 

Letot 770 192 24,9 
1 

Rehevät lehtolaikut 10 630 
1 

1 443 13,6 
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telmä niiden kuuden 1netsäkeskuksen 
alueelta, joilta VMI 9:n tulokset ovat 
käytettävissä. Taulukossa ovat myös sa
mojen metsäkeskusten tekemissä erillis
kartoituksissa (METE) löytyneiden laki
kohteiden pinta-alat ja osuus vastaavis
ta VMI-alueista. 

Alustavien tulosten perusteella met
sälakikohteiden pinta-ala on 0,15% met
sämaan alasta. Rehevien lehtolaikkujen 
ala on keskimäärin 0,4 haja lettojen 0,7 
ha. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, 
että metsälain tarkoittamien erityisen 
arvokkaiden kohteiden kriteerit on met
säkeskusten tekemissä kartoituksissa 
selvästi asetettu niin korkealle, että alu
eita on varsin niukasti ja niiden merkitys 
uhanalaisten lajien säily1niselle jää mel
ko vähäiseksi. Ilmeisesti kohteilta edel
lytetään toisaalta niin suurta luonnonti
laisuutta ja toisaalta niin pientä kokoa, 
että kohteiden määrä ja kokonaisala jää 
erittäin pieneksi. Myös metsäkeskusten 
kartoituksissa noudatettu alueellinen 
suhteutus johtaa lajien suojelun kannal
ta nurinkuriseen tilanteeseen. Metsäla
kikohteita osoitetaan suhteessa vähiten 
niiltä seuduilta, joilla kutakin lain 
tarkoittamaa luontotyyppiä esiintyy eni
ten. Suojelu siis painotetaan niille alueil
le, joilla kutakin luontotyyppiä on vähi
ten. Tämä on monien uhanalaistenlajien 
edellyttämien riittävän laajojen ja tar
peeksi lähellä toisiaan sijaitsevien sove
liaiden metsäalueiden säilymisen kan
nalta kestämätön linja. 

Metsäyhtiöiden ja erityisesti Metsä
hallituksen mailla säilytettävien kohtei
den osuus metsämaasta tulee olemaan 
selvästi suurempi kuin yksityismailla. 
Esimerkiksi lehtoja sisältyy Metsähalli
tuksen alue-ekologisissa suunnitelmissa 
metsätaloustoimien ulkopuolelle jääviin 
alueisiin 1,6% eli 1820 ha (taulukko 3., s. 
24). Esilnerkiksi lehtojensuojeluohjel
man pinta-ala on 5 340 hehtaaria, josta 
valtion maita on 992 hehtaaria. Metsä
hallituksen mailla säästetään lisäksi hak
kuiden yhteydessä pienialaisia luonto
kohteita luontolaadun seurannan perus
teella 2,8% eli yhteis1näärältään 99 000 
hehtaaria. Säästyvien kohteiden pinta
alan osuus metsämaan alasta on valtion 
mailla kaksikymmentä kertaa suurempi 
kuin metsäkeskusten tekemissä kartoi-
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tuksissa säästettäväksi merki ttyj en met
sälakikohteiden osuus yksityismailla. 

Uhanalaiset lajit ja niiden esiintymis
paikkojen suoja on otettava huomioon 
myös kaavoituksessa ja rakentamisessa. 
Vahvistetut suojelusuunnitelmat ja 
-päätökset sekä perustetut suojelualueet 
ovat tiedossa ja siten saatavissa kaavoi
tuksen käyttöön. Myös muilla alueilla 
olevatuhanalaistenlajien esiintymispai
kat on otettava huomioon. Tätä edistää 
1nm. alueellisella ympäristöhallinnolla 
jo oleva tieto lajeista ja niiden elinympä
ristöistä. Kaavoittajan on kuitenkin sel
vitettävä valmisteltavan kaava-alueen 
luonnonarvot Käytännössä uhanalais
ten lajien esiintymisen kartoittaminen 
on tärkeä osa tätä työtä. 

Alueelliset ympäristökeskuksetovat 
1 uonnonsuoj el uasioissa y h teystahona 
maakuntien liitoille ja kunnille. Uhan
alaisten lajien suojelun kannalta on 
olennaista selvittää kaavoituksen varhai
sessa vaiheessa, ovatko lajien esiintymis
paikat ja elinympäristöt kaavoittajan 
tiedossa, missä määrin alueelta on saata
villa uhanalaistarkasteluja tai miltä osin 
kaavaa varten on tehtävä selvityksiä ja 
inventointeja. 

Alueelliset ympäristökeskukset anta
vat perustietoa luonnonsuojelun kan
nalta tärkeistä alueista sekä kiinnittävät 
valmistelun alkuvaiheen neuvotteluissa 
ja kaavaluonnoksesta annettavissa lau
sunnoissa huo1niota mahdollisiin puut
teisiin uhanalaisten lajien esiintytnisen 
kartoituksessa. 

Uhanalaisia lajeja koskevat esiinty
mätiedot olisi annettava kaavoittajalle 
siis jo valmisteluvaiheessa silloin, kun 
tieto on alueellisessa ympäristökeskuk
sessa. Tarkoitus ei ole, että kaava laadi
taan esiintymäpaikkakohtaisesti. Kaa
voittaja on viranmnainen, jota velvoitta
vat luonnonsuojelulain ja julkisuuslain 
säännökset lajien suojelusta sekä salassa 
pidettävistä tiedoista. Esiintymispaik
kaa tai elinympäristöä koskevaa tietoa 
voidaan käyttää hyväksi määritettäessä 
esim. rakennustarkoitukseen Osoitetta
van aluevarauksen laajuutta. Uhanalais
ten lajien esiintymisalueet on varattava 
sellaiseen tarkoitukseen, jossa sekä 
luonnonsuojelulain ettämaankäyttö-ja 
rakennuslain tavoitteet luonnon moni-

muotoisuuden suojelemiseksi toteutu
vat, esimerkiksi suojelualuemerkinnöin. 

Vastaavasti rakennuslupia harkitta
essa on tarvittaessa edellytettävä tietoa 
vaikutuksista luonnonarvoihin, johon 
kuuluu myös tiedot vaikutuksista uhan
alaisiin lajeihin. Käytännöllisintä olisi, 
jos rakennusjärjestyksen tasolla voidaan 
ohjata rakentarninen alueille, joissa 
luonto sitä kestää. 

2.4 Uhanalaisten lajien hoito 

2.4.1 Elinympäristöjen hoito 

Suomessa on 1990-luvulla jatkettu usei
ta aiemmin aloitettu ja elinympäristöjen 
hoitotoimia mm. kosteikoissa, perinne
ympäristöissä, lehdoissa ja soilla. Useim
mat uhanalaisten lajien kannalta tärkeät 
elinytnpäristöt ovat varsin harvinaisia. 
Varsinkin Etelä-Suomessa näitä elinym
päristöjä on suojelualueilla varsin vähän 
ja niiden tila näyttää jatkuvasti huonone
van sekä suojelualueilla että niiden ul
kopuolella. Monien uhanalaisten lajien 
ja niiden elinympäristöjen säilymisen 
kannalta onkin olennaisen tärkeää nii
den esiintymisalueiden luonnontilan tai 
luontaisen kehitysprosessin palauttami
nen eli ns. elinympäristöjen ennallista
minen. 

Uusina elinympäristöjen hoidon ra
hoitusmuotoina ovat viime vuosina 
mukaan tulleet edellä selostettu maata
louden ympäristöohjelma sekä jäljem
pänä selvitettävä LIFE-NATURE. Vaikka 
varsinkaan maatalousympäristön hoito
toimia ei ole tehty yksittäisten uhan
alaisten lajien hyväksi, on näillä toimilla 
huomattava merkitys etenkin perinne
ympäristöjen uhanalaisten lajien suoje
lussa. Kesällä 2000 valmistuva perinne
maisemien hoitotyöryhmän mietintö si
sältää ehdotukset perinneympäristöjen 
ja niiden lajiston hoidon järjestämiseksi. 

Varsinainen luonnonsuojelualueiden 
ja uhanalaisten lajien elinympäristöjen 
hoito kärsiikuitenkin jatkuvasta määrä
rahojen puutteesta. Vain pieni osa tar
peellisista toimista voidaan suunnitella 
ja toteuttaa. Metsähallituksenluonnon
suojelun tulosalue käytti 1990-luvulla 
ympäristöministeriön budjettirahaa laji
en ja luontotyyppien hoitoon vuosittain 
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osa puustosta voi jo vettymisen tai tul
vaisuuden seurauksena kuolla. Kaivin
koneella ojia tukittaessa voidaan myös 
läheisyydessä kasvavia puita kaataa la
hopuiksi ja luoda siten nopeasti suurin 
määrin kasteiden olosuhteiden !aho
puuta. 

Seitsemisen kansallispuistossa on 
ympäristöministeriön vuonna 1994 vah
vistaman suunnitehnan mukaisesti en
nallistettu laajamittaisesti soita. Tavoit
teena on vuoden 1999loppuun Inennes
sä käsitellä 800 haja vuoteen 2004 men
nessä kaikkiaan 1300 ha puiston ojitettu
ja soita. Valtaosalla suoalueista on niitä 
ennallistettaessa poistettu puustoa, ja 
noin 125 ha on hakattu kokonaan pal
jaaksi. Myös Metsähallituksen Eurajoen 
Pinkjärven laajassa ennallistamishank
keessa puuustoisten soiden vesitasapai
non palauttaminen on ollut keskeisellä 
sijalla. Samalla on selvitetty puustora
kenteen luonnonmukaistamista. 

Soiden ennallistamisella on etenkin 
korpien uhanalaisen lajiston kannalta 
suuri merkitys, sillä pääosa Etelä-Suo
men luonnonsuojelualueidenkin korvis
ta on joskus ojitettu. 

2.4.2 Lajikohtaiset hoitotoimet 

Aiemmissa uhanalaismietinnöissä on 
uhanalaisten lajien suojelun tavoitteek
si asetettu kansainvälisten esimerkkien 
mukaisesti säilyttää tai palauttaa lajien 
elinvoimaiset kannat ja levinneisyysalu
eet Pyrkimyksenä on myös lajien perin
nöllisen muuntelun ja ekologisten tai 
alueellisten erilliskantojen säilyttämi
nen, jotta lajien sopeutumiskyky turvat
taisiin 1nuuttuvissa olosuhteissa. Tämä 
edellyttää lajien säilymistä alkuperäisil
lä esiintymispaikoillaan. Siirtoihin ryh
dytään yleisesti hyväksyttyjen (mm. Eu
roopan neuvoston julkaise1nien) peri
aatteiden 1nukaan vain, mikäli alkupe
räinen elinympäristö on vaarassa koko
naan tuhoutua. Laji voidaan myös elin
ympäristönkunnostmnisen jälkeen pa
lauttaa paikalle, josta se aiemmin on 
hävinnyt. Lajin tarkoitukselliseen levit
täiniseen alkuperäisen levinneisyysalu
een ulkopuolelle suhtaudutaan kieltei
sesti. 

Käytännössä uhanalaisten lajien suojelu 
edellyttää usein aktiivista hoitoa ja suo
jelualueiden perustamista ainakin lajin 
elinvoimaisimmista esiintymispaikoista. 
Muut esiintymät pyritään säilyttämään 
sopimuksin tai talouskäyttöä suunnitel
mallisesti ohjaamalla. 

Ympäristöministeriö jakaa vuosittain 
pääosin alaiselleen hallinnolle, WWF:lle 
sekä yliopistoille ja museolaitokselle 
noin 1,3 Mmk uhanalaisten lajien suoje
luun ja hoitoon yksityismailla. Määrära
ha on vuosittain kiintiöity eliöryhmit
täin, ja huomattava osa siitä ohjataan 
WWF:n työryhmien, SYKEn ja alueellis
ten ympäristökeskusten kautta käytän
nön työhön. Määrärahalla on jo useita 
vuosia rahoitettu mm. valkoselkä tikan, 
kiljuhanhen, etelänsuosirrin, pikkuapol
lon ja useiden muiden perhoslajien, 
uhanalaisten kovakuoriaisten, jokihel
misimpukan, vuollejokisimpukan,kym
menien uhanalaisten putkilokasvien ja 
useiden sammalten, jäkälien ja sienten 
suojelua ja hoitoa sekä suojelua palvele
vien selvitysten ja suunnitelmien laati
mista. Määräraha on pysynyt lähes sa
mansuuruisena jo kymmenen vuotta, 
eikä sillä voida rahoittaa edes kiireelli
simpiä erityisesti suojeltavien lajien 
suojeluun tai hoitoon liittyviä hankkei
ta. Tästä määrärahasta on jouduttu vii
me vuosiky1n1nenen aikana rahoitta
maan suurelta osin myös uhanalaisten 
lajien esiintymispaikkojen suojeluun ja 
hoitoon liittyviä selvityksiä sekä uhan
alaisuusarviointia palvelevia selvityksiä. 
Metsähallituksen vuonna 1999 uusittu
jen luonnonsuojelualueiden hoidon pe
riaatteiden mukaan luontoon kohdistu
vien hoitotoimien avulla on mahdollista 
ylläpitää suojelun tarpeessa olevienlaji
en tarvitsemia ympäristöjä sekä lisätä 
suojelualueen luonnon monimuotoi
suutta ja lajistoa. Luonnonsuojelualueen 
hoidossa otetaan huomioon etenkin 
uhanalaiset ja erityisesti suojeltaviksi 
säädetyt lajit. Tavoitteena on, että yksi
kään niistä ei häviä suojelualueelta, jos 
säilyttämiseen on realistiset ekologiset 
edellytykset. Jos uhanalainen laji tai sen 
esiintymä on häviämisvaarassa, ryhdy
tään suojelu- ja hoitotoimiin. Metsähal
lituksen luonnonsuojelun tulosalue 
käytti 1990-luvulla vuosittain 3-Slniljoo-
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uhanalaisten lajien suojeluun, hoitoon, 
tutkimukseen ja seurantaan liittyvää 
asiantuntija-apua sitä tarvitseville ta
hoille. Monet työryhmistä toimivat 
WWF:n alaisuudessa ja rahoituksella, 
osa SYKEn ja museolaitoksen koordinoi
mina ja perhosten suojelutoimikunta 
Suomen Perhostutkijain Seuran alaisuu
dessa. Omat pysyvät asiantuntijatyöryh
mänsä on tällä hetkellä kovakuoriaisilla, 
perhosilla, putkilokasveilla, sammaUlla 
ja jäkälillä. Selvää tarvetta on perustaa 
useampia ryhmiä, ainakin sienten suoje
lun koordinointiin. 

Suomen WWF:llä oli aiemmin lukui
sia yhteen uhanalaisen lajin suojeluun 
keskittyviä työryhmiä. Viime vuosina 
useita näistä on joko kokonaan lakkau
tettu tai ne ovat siirtyneet Metsähalli
tuksen vetämiksi. WWF:nalaisuudessa 
toimivat vielä hylje-, kiljuhanhi-, meri
kotka- ja valkoselkätikkatyöryhmät. 
Metsähallituksessa on omat ryhmänsä 
maakotkaa, muuttohaukkaa, tunturi
haukkaa ja saimaannorppaa varten. 

EU :n rakennerahastovarojen käyttö 
luonnonsuojelun edistämiseen on ollut 
verraten vähäistä. Uudella ohjelmakau
della (2000- 2006) rahoitusmahdollisuu
det riippuvat kunkin rakennerahasto
ohjelman sisällöstä, eri toimintalinjojen 
tavoitteista ja tuettavan toiminnan mää
rittelystä. Elinympäristöjen ja lajien hoi
totoimet voivat liittyä esimerkiksi ym
päristön ennallistamiseen, arvokkaiden 
ympäristöjen hoitoon tai matkailukoh
teiden kehittämiseen. Rahoituksen 
myöntämisestä päättää ao. aluehallin
non viranomainen tai suurin1missa 
hankkeissa maakunnan yhteistyöryhmä. 
Yhteisöaloitteiden (Interreg III, Leader) 
ohjelmat ovat parhaillaan laadittavina. 

Petojen porotaloudelle aiheuttamat 
vahingot on pyritty korvaamaan. Petojen 
joukkoon on kuulunut myös kotka, jon
ka korvausvastuu on siirretty maa- ja 
rnetsätalousministeriöstä ympäristömi
nisteriölle. Valtioneuvosto teki maalis
kuussa 1999 päätöksen uudesta korvaus
järjestelmästä. Sen mukaan kotkan aihe
uttamien vahinkojen korvaus perustuu 
kotkan pesimistilanteeseen ja poikas
tuottoon kunkin paliskunnan alueella. 
Metsähallituksen tehtävänä on selvittää 
vuosittain kotkan pesintätilanne korva-
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usten maksamisen perusteeksi. Korvaus
järjestelmän tavoitteena on tukea kotka
kannan elpymistä. Se myös yksinker
taistaa ja tasapuolistaa korvauksia. Enää 
ei korvausten maksamisen perusteeksi 
tarvita kuolleena löytyneitä poroja. 

Korvaus maksetaan paliskunnalle. 
Paliskuntakohtainen korvaus saadaan 
kertomalla paliskunnan alueella olevien 
asuttujen reviiri en määrä ympäristömi
nisteriön päätöksellään vahvistaman las
kennallisen vahingon määrällä. Patis
kuntien rajoilla olevat reviirit ositetaan 
eri patiskuntien kesken. Tunturialueen 
paliskunnat kuuluvat korotetun korva
uksen piiriin. Myös poikasia tuottavilla 
kotkan reviireillä on korkeampi kerroin 
kuin pelkästään asutuilla. Muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta paliskun
nat ovat olleet hyvin tyytyväisiä saa
maansa korvaukseen. Uuden järjestel
män vaikutusta kotkakantaan ei voida 
vielä arvioida, mutta kokemuksetyhteis
työstä ovat toistaiseksi olleet myöntei
siä. 

Suojeluohjelmat 

L uonnonsuoj eluasetuksessa määritellyt 
erityisesti suojeltavat lajit ovat ympäris
töhallinnonluonnonsuojelu työssä ensi
sijaisen huomion kohteena. Näiden laji
en kannan tai kantojen elvyttämiseksi 
laaditaan tarvittaessa lajikohtaisia suoje
luohjelmia (tai -suunnitelmia). Tarkoi
tuksena on koota yhteen kaikki uhan
alaisen lajin suojelussa tarvittava tieto. 
Suojelusuunnitelma sisältää kuvaukset 
lajin historiasta, biologiasta ja nykyisistä 
tiedossa olevista esiintymistä sekä esiin
tymien tilasta. Edelleen suunnitelmaan 
sisältyy arvio kunkin esiintymän suoje
lu- ja hoitotarpeesta sekä suositukset 
käytännön toimenpiteistä lajin suojelun, 
hoidon, tutkimuksen ja seurannan järjes
tämiseksi. Mahdollisuuksien mukaan 
suunnitelmaan sisällytetään ehdotukset 
tarvittavien toimien toteuttajista ja kii
reellisyysjärjestyksestä sekä arvio aiheu
tuvista kustannuksista. Suojeluohjelma 
on nykylainsäädännön mukaan vain vi
ranomaisten toimintaa ohjaava asiakirja, 
jota ei enää erikseen vahvisteta ja joka ei 
sellaisenaan aiheuta maanomistajille oi
keusvaikutuksia. 
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Lajikohtaisen ohjelman tai suunnitel
man perusteella on mahdollista arvioida 
ja seurata lajin kokonaistilannetta sekä 
suunnitella suojelutoimia kokonaisuu
den kannalta järkevällä tavalla. Eniten 
suojelusuunnitelmia on valmisteltu 
uhanalaisille putkilokasveille, toistai
seksi yhteensä 54 lajille. Myös sammalil
le (11 kpl), jäkälille (19 kpl) ja sienille (23 
kpl) on tehty useita suojelusuunnitel
mia. Uhanalaisten eläinten suojelusuun
nitelmia on toistaiseksi laadittu 22lajille 
(yksi nisäkäs, viisi lintua, seitsemän ko
vakuoriaista, kaksi suorasiipistä ja seit
semän perhosta). Suojelusuunnitelmia 
on julkaistu luonnonsuojeluhallinnon 
sarjoissa toistaiseksi 24 kpl. Näiden li
säksi on kaikkien eliöryhmien uhanalai
sista lajeista julkaistu runsaasti muunlai
sia artikkeleita sekä yksittäisiä esiinty
mispaikkoja tai osa-alueita koskevia sel
vityksiä ja suunnitelmia, joita voidaan 
käyttää suojelutyön apuna. Suojelu
suunnitelmien valmistelua ohjaa ja 
koordinoi SYKE, joka pyrkii yhtenäistä
mään ja julkaisemaan tarpeen mukaan 
eri asiantuntijoiden tai WWF:n työryh
mien vahnistelemia suunnitelmia. 

2.5 Tutkimus ja seuranta 

2.5.1 Taksonominen tutkimus 
ja Suomen eliölajiston 
selvitys 

Suuri osa maamme eliölajistosta on 
edelleen varsin puutteellisesti tutkittua. 
Huonoimmin tunnettuja ryhmiä ovat 
esimerkiksi sukkulamadot, monet nivel
jalkaisryhmät kuten punkit, loispistiäi
set ja kaksisiipiset, monet levä- ja sieni
ryhmät, planktoneläimet y1n. Näiden 
ryhmien taksonomian tutkimus ei viime 
vuosina ole merkittävästi edistynyt. 

Toisaalta nuorempia tutkijoita ja har
rastajia on saatu lisää joidenkin vähem
män tunnettujen eliöryh1nien (kääväk
kää t, kovakuoriaiset, jäkälä t, sammal et) 
tutkimuksen pariin mm. uhanalais- ja 
luonnonsuojelututki1nusten avulla. Uu
den uhanalaisarvioinnin yhteydessä on 
myös voitu havaita eräiden huonosti 
tunnettujen eliöryhmien taksonomisen 
ja ekologisen tiedon oleellisesti lisäänty
neen viime aikoina. Näitä ryh1niä ovat 

erityisesti pikkuperhoset, kirvat, vesi
perhoset, mesipistiäiset, helttasienet ja 
osin kotelosienet. Perhoslajeistamme on 
vahnistumassa koko suurperhoslajiston 
levinneisyystiedot kattava atlas. Myös 
pikku perhosten levinneisyystiedotE te
lä-Suomesta on koottu. Kattavia lajiluet
teloita on valmistunut (jäkälät 1997) ja 
valmisteilla sellaisista eliöryhmistä, jois
ta ne aiemmin ovatpuuttuneet (loispis
tiäiset, hämähäkit, helttasienet). Myös 
lepakoiden, matelijoiden ja sammakko
eläinten tutkimus ja harrastus sekä näi
den tuloksena tietojen saaminen näiden 
ryhmien lajeista on viime vuosina selväs
ti lisääntynyt. 

Kaikkien, myös yleisbiologialtaan 
suhteellisen hyvin tunnettujen eliöryh
mien kuten putkilokasvien lajistossa on 
vielä paljon selvitettävää. Selvää geneet
tistä erilaistumista ja mahdollisia 
lajiutumisprosesseja on käynnissä mm. 
eräiden Itämeren rannoilla kasvavien 
lajiryhmien sisällä. Myös esimerkiksi 
serpentiinikallioilla on useiden lajien 
toistaiseksi nimeämättömiä ja kuvaa
maUomia rotu ja. Näiden kotoperäisten 
taksonien tutkimukseen tulisi panostaa 
nykyistä ene1nmän, jotta tiedettäisiin 
myös geneettisellä tasolla, mitä suojel
Iaan ja missä. 

Taksonomisen ja eliörnaan tieteellisen 
tutkimuksen ja opetuksen tulevaisuus 
edellyttää alan professuurien ylläpitä
mistä yliopistoissa sekä riittävien, kil
pailtavissa olevien tutkilnusmääräraho
jen ohjaamista alan tutkimukseen sekä 
ympäristö- että opetushallinnon määrä
rahoista. Tutkimusta tulisi suunnata eri
tyisesti puutteellisimmin tunnettujen 
eliöryhmien selvittämiseen. 

Eliölajiston taksonomiaa, esiintymis
tä ja tilaa koskevan yleisen tiedon kokoa
jana ja tuottajana ovat avainasemassa 
maam1ne luonnontieteelliset museot, 
joidenrahoitusta ja toilnintaedellytyksiä 
on edelleen viimeisen kymmenen vuo
den ajan selvästi vähennetty. Moni eliö
ryhmä on vailla vakinaista viranhaltija
na toimivaa asiantuntijaa museolaitok
sessamme. Koko eliölajistostamme vuo
sikymmenien kuluessa kootun havain
to- ja näyteaineiston ylläpitäminen sekä 
yleisöä, hallintoa ja tiedeyhteisöä palve
levan tiedon ja opetuksen tuottaminen 
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edellyttää riittävien resurssien turvaa
mista museolaitokselle. 

2.5.2 Muu uhanalaisiin lajeihin 
kohdistuva perustutkimus 

Luonnonsuojelututkimusta tehdään 
pääasiassa yliopistoissa, luonnontieteel
lisissä museoissa ja eräissä valtion tutki
muslaitoksissa. 

Helsingin yliopistossa on professori 
Ilkka Hanskin johdolla selvitetty Suo
messa tehtyjen, uhanalaisia lajeja käsit
televien tieteellisten julkaisujen määrää 
vuosivälillä 1982 - 1998 (Kallio 2000). 
Uhanalais toimikun tien mietin töihin 
(1985 ja 1991) sisältyi useita uhanalaisten 
lajien tutkimusta koskevia ehdotuksia. 
Näiden perusteella selvityksenlähtöole
tuksena oli, että tutkimuksen määrä oli
si tarkastelujaksolla lisääntynyt maam
me yliopistoissa ja luonnontieteellisissä 
museoissa. 

Selvityksen perusteella tieteellisissä 
sarjoissa on tarkastelujaksolla ilmesty
nyt yhteensä noin 240 julkaisua, jotka 
kattavat 12 % koko uhanalaisesta lajis
tosta. Julkaisuista yli puolet käsittelee 
selkärankaisia eläimiä, joista onkin tut
kimuksen kohteeksi päässyt 54 % eli 38 
lajia. Vastaavatluvut selkärangattmnista 
eläimistä ovat 8% (68lajia) ja kasveista 
11% (91lajia). Uhanalaisia lajeja käsitte
levien tieteellisten julkaisujen määrä oli 
1980-luvun lopulla eli suojelutoimikun
nan 1nietinnön jälkeen, varsin pieni, 
useina vuosina alle 10 julkaisua vuodes
sa. Tämän jälkeen 1990-luvulla etenkin 
uhanalaisiin kasvilajeihin kohdistunut 
tutkimus lisääntyi nopeimmin. Vuosi
kylnmenen loppupuolella selkärankaisia 
eläimiä koskevat julkaisut puolestaan 
lisääntyivät voimakkaimmin. Selkäran
gattomia eläimiä käsittelevien julkaisu
jen määrä on pysynyt tarkastelujakson 
ajan suunnilleen samansuuruisena. 

Selvityksessä tarkasteltiin myös 
uhanalaisten lajien tutkimuksen rahoi
tusta. Seurantatoimikunta ehdotti mie
tinnössään, että SuomenAkatemia ottai
si uhanalaisten lajien ja suojelualueiden 
tutkimuksen yhdeksi tutkimuksen tuke
misen painopisteeksi. Tutkimusmäärä
rahojen jakautumista voidaan arvioida 
vain epäsuorin menetelmin, koska uhan-

alaisia lajeja tutkitaan usein osana suu
rempia tutkimushankkeita, eikä eri 
osuuksia pystytä yleensä erittelemään. 
Tutkimushankkeiden otsikoinnin perus
teella tutkimuksen suuntautumista 
uhanalaisiin lajeihin on yleensä myös 
mahdoton arvioida. SuomenAkatemian 
Ympäristön- ja luonnonvarojen tutki
muksen toimikunnan myöntämien ra
hoituspäätösten otsikoinnin ja tutkijoi
den perusteella on kuitenkin arvioitu, 
että vuosina 1997- 1999 myönnetyistä n. 
195 miljoonasta markasta noin 4,3 Mmk 
on osoitettu tutkimushankkeisiin, joihin 
oletettavasti liittyy myös uhanalaisten 
lajien tutkimusta. Esitetty summa on 
tutkimushankkeisiin osoitettu kokonais
rahoitus, josta vain osa kohdistuu uhan
alaisiin lajeihin. Vastaava Suomen Aka
temian uhanalaisten lajien tutkimuk
seen osoittama rahoitus on vuosina 
1987-1989 ollut arviolta 2,5 Mmk ja lisäk
si neljä tutkijan virkaa. Selvityksen pe
rusteella voidaan todeta, että uhanalai
siin lajeihin kohdistuvan tutkimusra
hoituksen määrä ei ole kymmenessä 
vuodessa juurikaan kasvanut, eikä uhan
alaistutkimuksia voida pitää tutkimus
määrärahojen jaon painopisteenä. 

Biodiversi teetti tu tki1n uksen rahoi
tusta on kokonaisuudessaan viime vuo
sina huomattavasti lisätty. Tästä on osoi
tuksena erityisesti Suomen Akatemian 
biodiversiteettitutkimusohjelma (FIB
RE), joka alkoi 1997 ja jatkuu aina vuo
den 2002loppuun saakka. Ohjelman ko
konaisrahoitus kuusivuotiskaudella on 
noin 120 Mmk. FIBRE -ohjelmassa toilnii 
kaikkiaan noin 85 väitöskirjatyöntekijää, 
220 muuta tutkijaa ja 59 tutkimushan
ketta, jotka muodostavat 36laajempaa 
konsortiota. Uhanalaisten lajien tutki
mus ei ole ollut FIBREn varsinaisena 
painopisteenä, mutta ohjelmassa onpa
nostettu uhanalaistumisen ja uhanalais
ten lajien ekologian tutkimukseen, eri
tyisesti metsäekasysteemien osalta. 
Kaikkiaannoin 13FIBREn tutkimuskon
sortiossa tutkitaan uhanalaisten lajien 
problematiikkaa suomalaisissa ekosys
teemeissä. Näiden konsortioiden yh
teenlaskettu rahoitus vuosille 1997-1999 
oli vajaat 17 Mmk, kun FIBREn koko
naisrahoitus vastaavana aikana oli noin 
62 Mmk. On kuitenkin huomattava, että 
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valtaosa tästäkin tutkimuksesta kohdis
tuu muihin kysymyksiin kuin uhanalais
ten lajien biologian tutkimukseen. Suo
menAkatemian osuus FIBREn kokonais
rahoituksesta oli alle puolet. Muita ra
hoittajia olivat liikenne-, maa- ja metsä
talous-, ulkoasiain- ja ympäristöministe
riöt, Tekes, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, 
Metsäteollisuus ry sekä MTK. Metsän
tutkimuslaitoksessa metsäluonnon mo
nimuotoisuus on ollut yksi tutkimuksen 
painopistealoista. Vuosina 1995 - 1999 
monimuotoisuus -tutkimusohjelmaan 
kohdistettu rahoitus oli yhteensä noin 
20Mlnk. 

Edellä esiteltyyn selvitykseen sisälty
neiden, kansainvälisissä sarjoissa julkais
tujen tutkimusten lisäksi useista uhan
alaisista lajeista on tehty suomenkielisiä 
katsauksia, selvityksiä ja opinnäytteitä, 
joita ei ole kuitenkaan pystytty kattavas
ti kartoittamaan. Uhanalaisiin lajeihin 
liittyvää pienten populaatioiden genetii
kan ja suojeluongelmien tutkimusta tar
vittaisiin jo käytännön suojelutyön 
suuntaamisen vuoksikuitenkinhuomat
tavasti nykyistä enemmän myös hallin
non rahoituksella. Tutkimustoimintaa 
pitää jatkossa suunnata yhä enemmän 
myös silmälläpidettävien, taantuvien 
lajien tutkimiseen sekä uhanalaisten ja 
taantuvien elinympäristöjen lajiston 
tutkimuksiin. 

2.5.3 Hallinnon toteuttama 
tutkimus ja seuranta 

Luonnonsuojelulain mukaisesti uhan
alaisten lajien seurannasta ja siten myös 
uhanalaisiin lajeihin liittyvän tutkimus
tiedon kokoatnisesta vastaa luonnon
suojeluhallinto. Uhanalaistenlajien tut
kimusta onkin rahoitettu mm. ympäris
töministeriön sito1natto1nilla tutkimus
varoilla ja muilla määrärahoilla sekä 
SYKEn, RKTL:n ja Metlan vakinaisen 
tutkijahenkilöstön työnä. Ympäristömi
nisteriön uhanalaisten lajien tutkimuk
seen osoittamien tutkimusmäärärahojen 
määrä on tosin viimeisten 10 vuoden 
aikana jonkin verran vähentynyt. Vuon
na 1991 YM osoitti uhanalaisten lajien 
tutkimukseen noin 650 000 mk, joka vas
tasi tuolloin 22 prosenttia luonnonsuoje
lutukimuksen kokonaisrahoituksesta. 

Vastaavat luvut ovat vuonna 2000 noin 
500 000 mk ja 15% . Toisaalta uhanalai
siin lajeihin liittyviä tutkimustehtäviä 
hoitavan vakinaisen henkilöstön määrä 
on SYKEssä kasvanut vuoden 1991 jäl
keen kolmesta henkilöstä kuuteen. Li
säksi on päätettyvanhojen metsien suo
jelun periaatepäätöksessä suojelupää
töksen kompensaationa käyttää Pohjois
Suomessa vuosina 1997-2002 vuosittain 
ympäristöministeriön sekä maa- ja 
metsätalousministeriön määrärahoista 
yhteensä 2 Mmk alue-ekologisiin tutki
muksiin. Ympäristöministeriön rahoitus 
on kokonaan ja maa- ja metsätalousmi
nisteriön osittain käytetty vanhojen 
1netsien pirstoutumisen aiheuttamien 
muutosten selvittämiseen Kainuussa. 

Luonnonsuojeluhallinnon oma tutki
Inustoiminta on painottunut uhanalai
simpien eli ns. erityisesti suojeltavien 
lajien suojelun kannalta keskeisten laji
en ja elinympäristöjen biologian ja suo
jelutason tutkimuksiin ja perustiedon 
kokoamiseen. Kokeellisia tai geneettisiä 
tutkimuksia ei ole toteutettu. Voimava
rojen niukkuudesta johtuen tutkimusta 
on toistaiseksi voitu tehdä vain joiden
kin eliöryhmien lajeista. Ympäristöhal
linnossa on tutkittu eniten uhanalaisia 
putkilokasveja, sammalia, kääväkkäitä, 
kovakuoriaisia ja perhosia, RKTL:ssa 
suurpetoja, hylkeitä ja kaloja sekä 
WWF:ntoimesta eräitä uhanalaisia lin
tuja ja nisäkkäitä. Tulokset palvelevat 
lähinnä välitöntä uhanalaisten lajien ja 
niiden eliny1npäristöjen suojelutyötä 
sekä lajikohtaisten suojelusuunnitelmi
en kokoamista. 

Uhanalaisten lajien seuranta 

Luonnonsuojeluasetuksen mukaan ym
päristöministeriön on järjestettävä Suo
men luonnonvaraisten eliölajien seuran
ta siten, että sen pohjalta voidaan arvioi
da lajien suojelu taso. Erityisesti on otet
tava huomioon uhanalaiset lajit. Suo
messa on käynnissä useita yleisiä lajiston 
seurantahankkeita, esimerkkeinä lin
nuston, kanalintujen, suurpetojen, yö
perhosten, päiväperhosten ja pölyttäjä
hyönteisten seurannat. Näistä saadaan 
runsaasti hyödyllistä uutta tietoa myös 
uhanalaisista lajeista. Näiden yleisseu-



rantojen tuottamaa tietoa on käytetty 
hyväksi myös monen lajin uhanalaisuu
den arvioinnissa. 

Lajien seurantaan osallistuvien taho
jen välistä työnjakoa ja verkostoitumis
ta selvitetään paraikaa osana YM:n aset
taman "Tutkimus, seuranta ja tietojärjes
telmät" (TST)- asiantuntijaryhmän työ
tä. Ryhmässä ovat edustettuina keskei
simmät biodiversiteettiä tutkivat, seu
raavat ja käyttävät tahot. TST -ryhtnä 
tekee vuoden 2000 aikana ehdotuksen 
valtakunnallisen biodiversiteettiseuran
nan järjestämisestä Suomessa. Ehdotus 
jätetään biologista monimuotoisuutta 
koskevan kansallisen toimintaohjelman 
seurantaryhmälle. 

Uhanalaisia lajeja seuraavat maas
samtne useat tahot, joista tärkeimpiä 
ovat luonnontieteelliset museot, RKTL, 
SYKE, yliopistot, Metsähallitus, alueelli
set ympäristökeskukset, luonnonsuoje
lujärjestöt ja luonnonharrastajat Laa
jempia seurantaohjelmia on erityisesti 
uhanalaisilla nisäkäs- ja lintulajeilla 
(naali, saimaannorppa, Itämeren hyl
keet, metsäpeura, maa- ja merikotka, 
muuttohaukka, kiljuhanhi jne.). Uhan
alaisten lajien suojelutilanteen arvioimi
seksi tehdyt seurannat on suurelta osin 
organisoitu yhteistyöhankkeina Suo
men WWF:n suojelutyöryhtnien kautta. 
Näitä seurantoja on vähitellen siirretty 
eri viranmnaisten vastuulle. 

Useimpia uhanalaisia lajeja ei seura
ta toistaiseksi ollenkaan tai niistä kertyy 
vain yksittäisiä tietoja ns. yleisistä laji
seurannoista tai -kartoituksista taikka 
muista tutki1nuksista. Monien lajien 
osalta on vielä keskitytty kartoittamaan 
nykyisiä elinalueita ja koottu tietoja 
esiintymispaikoista rekistereihin, sys
temaattisten seurantojen pohjaksi. 

Suurimpana ongelmana uhanalaisten 
lajien seurannassa on toistaiseksi ollut 
etenkin toiminnan jatkuvuuden ja suun
nitehnallisuuden puute (joitakin yksit
täisiä lajeja lukuun ottamatta). Suuri osa 
seurannoista on edelleen vapaaehtoisten 
harrastajavoilnien vastuulla. Harrastaji
en määrä ja innokkuus seurantatyöhön 
näyttää jatkuvasti vähenevän. Varsinai
nen uhanalaistenlajien seurantaohjelma 
ja seurannan työnjako sekä resurssointi 
puuttuvat. Lisäksi seurantaa on toistai-

seksi tehty vaihtelevin 1nenetelmin, 
mikä on vaikeuttanut tulosten tulkintaa 
ja vertailua. 

Luonnonsuojeluhallinnossa on kulu
neella vuosikymmenellä kehitetty uhan
alaisten lajien seurantaa ja sen eri tasoja 
sekä menetelmiä. Yleisimmällä tasolla 
Suomen lajiston uhanalaistumista ja 
muutoksia uhanalaisten lajien tilantees
sa seurataan YM:n johdolla noin 10vuo
den välein toteutettavien uhanalaisar
viointien avulla. Arviointi kattaa kaikis
ta eliöryhmistä sen lajiston, joka tunne
taan riittävän tarkoin uhanalaisuusas
teen 1näärittämiseksi. Arviointityöhön 
osallistuvat eri eliöryhmien asiantunti
jat. 

Varsinaisessa seurannassa tarkkail
laan uhanalaisten lajien levinneisyyttä, 
populaatioidenkokoa ja elinvoimaisuut
ta sekä arvioidaan näissä tapahtuvia 
1nuutoksia. Uhanalaisten lajien seuran
nassa on tärkeää myös niiden elinympä
ristöissä tapahtuvien muutosten seuran
ta. Seurantatuloksia käytetään lajien 
uhanalaisuuden ja suojelutarpeen arvi
oimisessa sekä tutkimuksen, suojelun ja 
hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. 

SYKEn tehtävänä on koordinoida 
uhanalaisten lajien seurantaa valtakun
nallisesti yhteistyössä muiden tutki
muslaitosten, yliopistojen, museoiden, 
harrastajajärjestöjen ja hallinnon kanssa. 
SYKEllä on vasta vuodesta 1999 alkaen 
ollut käytössään pieni määräraha uhan
alaisten lajien esiintymispaikkojen tar
kistus- ja seurantakäyntien korvaami
seen. Tämä ns. havaintopalkkiomäärära
ha on vuosina 1999 ja 2000 suuruudel
taan noin 100 000 mk. Tällä voitiin ra
hoittaa seurantakäynnitvain muutaman 
kymmenen lajin yhteensä parilla sadalla 
esiil1tymispaikalla vuonna 1999. Seuran
nan maastotyön toteuttivat suurelta 
osin eri alueiden ja eliöryhmien tutkijat 
ja harrastajat sekä alueellisten ympäris
tökeskusten toimihenkilöt. 

Metsähallituksen luonnonsuojelun 
tulosalue on seurannut lähinnä lintu-, 
nisäkäs- ja putkilokasvilajeja. Se vastaa 
saimaannorpan, maakotkan, muutto
haukan, tunturihaukan, naalin, merikot
kan (Oulun ja Lapin lääneissä) ja kilju
hanhen valtakunnallisesta suojelusta, 
kannanarvioista ja kannan kehityksen 
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seurannasta. Kasvilajeista Metsähalli
tuksella on valtakunnallinen seuranta
vastuu karvamaksaruohosta (Sedum vil
losum), pohjanailakista (Silene furcata), 
arnikista (Arnica angustifolia), lännen
hanhikista (Potentilla anglica), tuoksual
vejuuresta (Dryopteris fragrans), tumma
neidonvaipasta (Epipactis atrorubens) ja 
tähkähelmikästä (Melica ciliata). Lisäksi 
seurataan säännöllisesti noin 30 putkilo
kasvilajin runsasta 50 esiintymää. 

SYKE avustaa alueellisia ympäristö
keskuksia ja Metsähallitusta lajiston 
suojeluun, hoitoon, tutkimukseen ja seu
rantaan liittyvien tehtävien alueellisessa 
kiireellisyystarpeen arvioinnissa ja toi
meenpanossa. Tällainen alueellinen ar
viointi työ on käynnistetty toistaiseksi 
muutaman alueellisen ympäristökes
kuksen toimialueella. Alueellisia seuran
tasuunnitelmia laaditaan yhteistyössä 
toilnialueen tutkijoiden, harrastajien ja 
viranomaisten kesken. Käytännön työ
hön osallistuvat siten ainakin alueelli
nen ympäristökeskus, Metsähallituksen 
alueyksikkö, luonnontieteellinen museo 
sekä asiasta kiinnostuneet tutkijat ja 
harrastajat. Alueellista priorisointisuun
nittelua on tarkoitus jatkaa tulevina 
vuosina koko maassa. 

Luontodirektiivin liitteissä lueteltu
jen, pääosin kansallisesti uhanalaisten 
lajien seurantaohjelman valmistelu 
käynnistetään SYKEn johdolla vuonna 
2000 ja toimeenpano ympäristöhallinnon 
osalta mahdollisuuksien mukaan vuo
desta 2001 alkaen. Samanaikaisesti on 
tarkoitus kehittää uhanalaisten putkilo
kasvien seurantaa yhä suunnitelmalli
semmaksi siten, että vuonna 1998 julkais
tut ohjeet ja menetehnät saadaan alue
hallinnon käyttöön mahdollisimman 
kattavasti ja yhtenäisesti. Tältä pohjalta 
ehdotus uhanalaisten putkilokasvien 
seurantaohjelmaksi pyritään valmistele
maan vuosina 2000- 2002 siten, että se 
voidaan käynnistää vuonna 2003. Ohjel
massa määritellään kunkin uhanalaisen 
kasvin ja sen esiintymispaikkojen seu
rannassa käytettävät menetelmät sekä 
seurannan intensiteetti ja toteuttaja ta
ho. 

Uhanalaisista lajeista valtaosa on niin 
vaikeasti löydettäviä ja tunnistettavia, 
että niiden seuranta edellyttää erityis-

asiantuntemusta, joka puuttuu ympäris
töhallinnosta. Näiden lajien seuranta 
tulisi koordinoida valtakunnallisesti yh
teistyössä museolaitoksen ja SYKEn kes
ken ja toteuttaa pääosin aluehallinnon 
toimeksiannosta näitä lajeja tuntevien 
tutkijoiden ja harrastajien työnä. Tällai
nen järjestely edellyttää tuntuvaa lisäys
tä lajistaseurantaan käytettävissä oleviin 
havaintopalkkiomäärärahoihin ja mui
hin resursseihin. 

Uhanalaisten lajien tietokanta 

Uhanalaisten lajien tietokanta eli UHEX 
-rekisteri sisältää tietoja valtakunnalli
sesti uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista, 
niiden esiintymistä sekä esiintymiin liit
tyvistä havainnoista. Esiintymät kuva
taan tarkkojen paikkatietojen lisäksi 
myös sanallisesti (mm. esiintymän tark
ka sijainti, yleiskuvaus, esiintymää uh
kaavat tekijät sekä tarvittavat ja jo teh
dyt suojelu- ja hoitotoimenpiteet). Ha
vain ta tietoihin tallennetaanhavainnon 
tekijän ja ajankohdan lisäksi tiedot yksi
lömääristä ja yksilöiden tilasta. Laji
osaan voidaan tallentaa tietoja mm. lajin 
tuntomerkeistä, levinneisyydestä ja elin
ympäristövaatimuksista. Toistaiseksi 
vain joidenkin lintujen ja nisäkkäiden 
lajitiedot on tallennettu rekisteriin. 

Uhanalaisten lajien esiintymispaik
katietoja oli 12.1. 2000 1nennessä tallen
nettu rekisteriin yhteensä lähes 30 000, 
havaintotietoja noin 51 000 (taulukot 7. 
ja 8.). Kaikkiaanrekisteriin on tallennet
tu yhteensä noin 1300 uhanalaisen lajin 
tietoja. Eniten tietoja on tallennettu put
kilokasveista, kovakuoriaisista, sienistä, 
linnuista ja sammalista. Kokonaan tal
lentamatta on siis tiedot lähes 400 lajista, 
jotka kuuluvat pääosin maassmnme 
puuttellisimmin tunnettuihin hyönteis
j a sieniryhmiin tai toisaalta nisäkkäisiin. 
Varovaisen arvion mukaan vähintään 
puolet tunnetuista uhanalaisten lajien 
esiintymispaikoista on toistaiseksi tal
lennettu UHEX -rekisteriin. 

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat 
pääosin peräisin uhanalaisten lajien seu
rantaa varten laadituista maastololnak
keista. Muita tiedon lähteitä ovat luon
nontieteelliset museot, erilaiset arkistot 
ja kirjallisuus. Viimeisten 6 vuoden aika-
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Taulukko 7. Uhanalaisten lajien tallennustilanne eri eliöryhmissä uhanalaisuusluokittain. 

Tallennetuista lajeista alla mainittuihin 

Eliöryhmä Uhanalaisten 

lajien lkm 

Nisäkkäät 16 

Linnut 33 

Matelijat ja sammakkoeläimet 2 

Kalat 10 

Nivelmadot 1 

Nilviäiset 23 

Hämähäkkieläimet 38 

Sudenkorennot 6 

Koskikorennot 5 
Suorasiipiset 3 

Luteet 31 
Yhtäläissiipiset 7 

Perhoset 154 

Vesiperhoset 5 

Kaksisiipiset 33 

Kirput 1 

Pistiäiset 77 

Kovakuoriaiset 332 

Putkilokasvit 226 

Sammal et 163 

Levät 17 

Sienet 353 

Jäkälät 138 

Yhteensä 1691 

Näistä ei ole UHEXissa tietoja 

Äyriäiset 2 

Kaksoisjalkaiset 2 

Juoksujalkaiset 3 

Päivänkorennot 6 

Verkkosiipiset 3 
Kärsäkorennot 1 

na UHEX -rekisteriin on kertynyt uhan
alaisten lajien tietoja keskimäärin lähes 
5 000 esiintymästä ja 8 000 havainnosta 
vuosittain. Vuotuinen kertymä on kui
tenkin vaihdellut suuresti (taulukko 8.) 
sen mukaan, kuinka voimavaroja tiedon 
keruuseen ja tallennukseen on ollut käy
tettävissä. Pääosa tallennustyöstä on 
tehty työllistämismäärärahojen ja mui
den määräaikaisten järjestelyjen turvin. 
Yhtään vakinaista tallentajaa ei tehtä
vään toistaiseksi ole osoitettu. 

UHEX-rekisteri on tarkoitettu ensisi
jaisesti uhanalaisten lajien suojelusta, 
hoidosta ja seurannasta vastaavien vi
ranomaisten käyttöön. Tietoja toimite
taan sopimuksen mukaan myös muille 
tiedon tarvitsijoille, kuten esim. maan
käytön suunnittelijoille sekä uhanalais
ten lajien kartoituksiin ja seurantoihin 
osallistuville tutkijoille ja harrastajille. 
Rekisterin tiedot ovat maksullisia, mut-

Tallennettujen Tali. esiintymien H E 

lajien lkm lkm 22.3.2000 

4 818 

28 2141 1 2 

1 2 

1 2 1 

1 1 1 

12 45 1 

4 5 1 

1 6 

3 4 1 

3 10 1 

9 40 

6 9 1 

122 1246 2 14 

1 1 

10 25 1 

1 2 

59 778 2 2 

332 5010 34 31 

218 12742 2 34 

145 1963 9 17 

2 7 

218 3901 4 29 

98 1128 12 19 

1279 29886 

ta periaatteena on ollut, että vastavuo
roisesta tietojen luovuttamisesta ei peri
tämaksua. 

Tietokannassa on runsaasti virheitä ja 
puutteita. Henkilöresurssit virheiden 
korjaamiseksi ja uuden tiedon tallenta
miseksi ovat aivan liian niukat. Tietojen 
tallennus on ajoittain lähes pysähdyksis
sä. Voimavarojen puute ei ole kuiten
kaan ainoa ongelma. Rekisterin käyttöä 
on rajoittanut ennen muuta se, ettei 
esiintymistietoja voida tarkastella kart
tapohjilla. 

UHEX-rekisteri on osa ympäristöhal
linnon ylläpitämää ympäristötietojär
jestelmää (YTJ) ja se on toteutettu Ing
res-relaatiotietokantana. Käynnissä ole
van YTJ:n kehittämistyön tuloksena 
ympäristöhallinto siirtyy asteittain 
käyttämään uutta ympäristötiedon hal
lintajärjestelmää Herttaa, joka on toteu
tettu Internet-sovellustekniikoilla ja jota 

luokkiin kuuluvien lajien lkm 

V St Sh Sp M 

1 2 1 

5 12 4 4 

1 

1 1 9 

3 

1 

1 1 

2 

2 7 

2 2 1 

12 10 62 1 20 

1 

5 2 2 

1 

3 16 24 12 

48 86 78 43 10 
53 49 71 5 4 

29 12 55 19 4 

2 

53 20 86 12 14 

25 12 18 7 5 
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Taulukko 8. UHEX-rekisterin tallennustilanne vuosina 1994-2000. 

Esiint. Hav. Esiint. Hav. Esiint. Hav. Esiint. Hav. Esiint. Hav. Esiint. Hav. Esiint. Hav. 
lkm lkm 

Eliöryhmä 11.4.1994 1994 16.5.1995 1995 14.3.1996 1996 11.3.1997 1997 15.1.1998 1998 18.1.1999 1999 12.1.2000 2000 

Nisäkkäät 3 3 4 
Linnut 3 3 330 
Nilviäiset 0 0 0 
Perhoset 15 36 762 
Kovakuoriaiset 873 1298 1162 
Pistiäiset 0 0 0 
Muut eläimet 17 16 17 

Putkilokasvit 566 1084 9229 
Sammal et 374 424 842 
Levät 0 0 0 
Sienet 144 214 307 
Jäkälät 280 290 343 

Yhteensä 2275 3368 12662 
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4 70 124 113 181 232 
1068 946 1986 1288 2536 1711 

0 30 26 30 26 44 
1395 771 1408 784 1427 874 
1706 2178 3324 3028 4847 3537 

0 530 40 587 40 774 
16 36 22 37 23 71 

13917 9939 15372 10041 15532 11332 
1038 1071 1385 1411 1801 1609 

0 6 6 6 6 6 
334 731 1044 765 1084 3395 
399 626 666 656 698 929 

19877 16934 25403 18746 28201 24514 

voidaan käyttää yleisimmillä selaimilla. 
Herttaan lisätään uusia osajärjestelmiä 
vähitellen. Ensimmäisten osajärjestel
mien joukossa tulee olemaan lajitiedon 
hallintajärjesteln1ä TAXON. Internet/ 
Intranet-pohjainen tietojärjestelmä tu
lee nopeuttamaan ja yksinkertaistamaan 
lajitiedon taliennusta ja käyttämistä. Se
lailu- ja poimintamahdollisuudet tulevat 
olemaan nykyistä monipuolisemmat. 
Myös esiintymätietojen tarkastelu eri 
mittakaavaisilla karttapohjilla mahdol
listuu. Uhanalaisten ja erityisesti suojel
tavien lajien lisäksi TAXON-järjestel
lnään tullaan tallentamaan tietojamyös 
muista lajeista, kuten esim.lajeista, joita 
kansalliset ja kansainväliset säädökset 
velvoittavat seuraamaan. 

2.6 Seurantatoimikunnan 
ehdotusten 
toteutuminen 

Uhanalaisten eläinten ja kasvien seuran
tatoimikunta esitti mietinnössään 42 toi
menpide-ehdotusta. Ehdotusten toteu
tumisesta ei ole tehty kyselyä niille vi
rastoille tai järjestöille, joiden vastuulle 
ehdotusten toteuttamisen katsottiin 
kuuluvan. Seuraavassa luodaan katsaus 
siihen, miten ehdotukset ovat toteutu
neet. Toimenpide-ehdotukset käsitel
lään seurantatoimikunnan mietinnön 
mukaisestiryhmiteltyinä, kaikkia yksit
täisiä ehdotuksia ei ko1nmentoida erik
seen. Monet toimenpide-ehdotuksissa 

403 755 1513 816 1597 
3808 2021 4263 2140 4548 

47 45 49 45 49 
1559 1216 2529 1246 2572 
5774 4703 8030 5010 8547 
1086 778 1096 778 1096 

59 96 92 103 100 

17970 12389 22526 12733 23459 
2086 1929 2515 1963 2589 

6 6 6 7 7 
4652 3699 5019 3891 5233 
1022 987 1106 1127 1258 

38472 28624 48744 29859 51055 

esitetyt asiat ovat olleet jo esillä aikai
selnmin tässä luvussa. 

Tutkimus ja seuranta 

Taksonomia ja lajista (ehdotukset 1-5) 
Seurantatoimikunta kiinnitti huomiota 
huonosti tunnettujen eläin- ja kasviryh
mien taksonomian ja ekologian tutki
mustarpeeseen sekä uhanalaisiin lajei
hin kohdistuvan tutkimuksen lisäämi
seen, toimivan uhanalaisten lajien seu
rantajärjestelmän luomiseen sekä suoje
lu- ja hoitomenetelmien tutkimiseen. 

Kuten luvusta 2.5 käy ilmi, on uhan
alaisten lajien biologian tutkimusta li
sätty selvästi. Uhanalaisiin lajeihin on 
kiinnitetty aikaise1npaa enemmän huo
miota myös muissa kuin varsinaisesti 
uhanalaisiin lajeihin kohdistuneissa tu t
kimuksissa. Tutkimuksista saadun tie
don perusteella voidaan lajien suojelu ja 
hoito suunnata aikaisempaa pare1nmin. 
Uusi tietämys on 1nyös helpottanut nyt 
toteutettua uhanalaisu usarvioin tia, 
mutta kvantitatiivista tietoa lajien kan
nan kehityksestä ei edelleenkään ole ker
tynyt riittävästi. 

Tiedon taso puutteellisesti tunne
tuista eliöryh1nistä ei ole lisääntynyt 
riittävästi. Uhanalaisuustarkastelua ei 
ole voitu paljonkaan laajentaa uusiin 
eliöryh1nään. Monissa hyvinkin tunne
tuissa ryhmissä on jouduttu luokittele
maan runsaasti lajeja puutteellisesti 
tunnetuiksi. 

Läheskään kaikista uhanalaisista la-
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jeista ei ole saatu kerättyä ja tallennettua 
UHEX-rekisteriin edes vanhoja esiinty
mistietoja, eikä esiintymien nykytilaa 
ole selvitetty. Kattavaa ja toimivaa uhan
alaisten lajien seurantajärjestelmää ei 
edelleenkään ole toiminnassa. Seuranta 
on edelleen humnattavalta osalta vapaa
ehtoistyön varassa, joka ei takaa viran
omaisten tarvitseman seurantatiedon 
saamista. 

Ympäristömuutokset (ehdotukset 6-8) 
Eri ympäristötyyppien 1nääriä ja käytön 
muutoksia arvioidaan suojelualuever
kon edustavuutta tutkivassa SAVA
hankkeessa. Metsien luontaista dyna
miikkaa samoin kuin pirstoutumisen 
vaikutuksia on vihne vuosina tutkittu 
runsaasti. Muista elinympäristöistä ei 
ole saatu uutta tietoa läheskään yhtä 
paljon. Ilmakehän epäpuhtauksien ja il
maston muutosten aiheuttamia lajista
muutoksia tutkitaan ilmastonmuutosta 
koskevassa tutkimusohjelmassa. Luon
non monimuotoisuuden säilymistä 
luonnonvarojen hyödyntämisen yhtey
dessä tutkitaan ainakin FIBRE-ohjel
maan kuuluvissa tutkimuksissa. 

Lainsäädäntö 

(ehdotukset 9-13) 
Lainsäädäntöä koskevat toimenpide-eh
dotukset keskittyivät luonnonsuojelu
lain kokonaisuudistuksenja sen tausta
selvitysten käynnistämiseen. Tältä osin 
ehdotusten voi katsoa pääosin toteutu
neen uuden luonnonsuojelulain myötä. 
Erityisesti suojeltavien lajien ase1naa 
tarkennettiin uudessa laissa ehdotuksen 
mukaisella tavalla. Ehdotettu luonnon
suojelun tavoiteohjelma on vasta suun
nitteilla. Talouskaloihinkuulumattomat 
37 kalalajia siirrettiin luonnonsuojelu
lain alaisiksi. 

Suojelu ja hoito 

Lajikohtaiset suojelusuunnitelmat 
(ehdotus 14) 
Lajikohtaisten suojelusuunnitelmien 
laati1niseen ei ole osoitettu voimavaroja 
ehdotetuna tavalla, joten suojelusuunni
telmia ei ole voitu laatia läheskään kai-
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kista erityisesti suojeltavista lajeista. 
Uudessa luonnonsuojelulaissa on suoje
luohjelmiksi kutsutuilta suunnitelmilta 
poistettu oikeusvaikutus, mutta niitä 
tarvitaan edelleen hallinnon apuvälinei
nä suojelu työssä, mm. erityisesti suojel
tavien lajien esiintymien rajojen mää
räämisessä. Tähän mennessä niitä on 
tehtyvajaalle kolmannekselle erityisesti 
suojeltavista lajeista. 

Suojelualueverkon täydentäminen 
(ehdotukset 15-17) 
Toimikunta ehdotti, että suojelualueoh
jelmia laadittaessa ja täydennettäessä 
uhanalaisten lajien esiintymät otettai
siin paremmin huomioon. Vanhojen 
metsien suojeluohjelmia laadittaessa oli 
ohjeena uhanalaisten lajien suojelutar
peen huomioon ottaminen. Mittavassa 
Natura 2000-ehdotuksen valmistelussa 
voitiin ottaa huomioon lähinnä vain 
EU:n luontodirektiivin liitteessä II Inai
nitut lajit. Niihin sisältyvät uhanalaiset 
muodostavat hyvin pienen osan maam
me uhanalaisista lajeista. Ehdotus Etelä
Suoinen ja Pohjois-Suomen eteläosan 
vanhojen metsien suojeluohjelmasta on 
toteutunut, vaikkakin ohjelma kaipaa 
täydennystä. Erityistä huomiota toimi
kunta kiinnitti Hankoniemellä olevien 
uhanalaisten lajien kannalta tärkeiden 
kohteiden suojeluun. Suojelutilanne 
onkin parantunut, muun muassa Natu
ra-verkostoehdotukseen on sisällytetty 
runsaasti alueita Hankoniemeltä, ja 
uhanalaisen hiekkarantalajiston kannal
ta merkittävän Kolavikenin hiekkaran
nan suojelu on toteutettu. 

Toimet suojelualueiden ulkopuolella 
(ehdotukset 18-20) 
Ehdotus luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämisen korostamisesta metsä- ja 
1naataloudessa on osittain toteutunut. 
Uudessa metsälaissa monimuotoisuu
den säilyttäminen on vahvasti esillä, to
sin käytännön kokemusta tämän merki
tyksestä on vielä liian lyhyeltä ajalta. 
Toistaiseksi metsälain perusteella suoj el
tavaksi määriteltyjen kohteiden valinta 
on ollut kovin tiukkaa. Kohteiden mää
rät sekä pinta-alat ovat jääneet hyvin 
pieniksi. Maatalouden puolella moni
muotoisuusajattelu ja lajiston suojelu 
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ovat nousemassa merkittävämpään ase
maan maatalouden ympäristöohjelman 
osana. Asutuskeskusten maankäytössä 
lajiston 1nonimuotoisuuden huomioon 
ottaminen ei ole olennaisesti parantu
nut. Monet kaupungit ovat kuitenkin 
tehneet alueiltaan lajistoselvityksiä, jot
ka mahdollistavat paremman suunnitte
lun. Vanhojen puisto- ja kujannepuiden 
poistoa suunniteltaessa ei juurikaan ote
ta huomioon puissa elävää runsasta 
eliölajistoa, johon voi kuulua uhanalai
siakin lajeja. Sattuneiden onnettomuuk
sien seurauksena vähänkin lahovikaiset 
puutpyritään poistamaan. Vanhankult
tuurin seuralaislajiston suojelutarvetta 
ei edelleenkään oteta riittävästi huomi
oon kulttuuriympäristöjä hoidettaessa. 
Suomen perinnebiotoopit (niityt ja lai
dunmaat) on inventoitu 1992- 1998 ja 
raportit niistä julkaistaan vuoden 2000 
loppuun mennessä. Ympäristöministe
riön asettama perinnemaisemien hoito
työryhmä tekee kesällä 2000 mietinnös
sään ehdotukset perinnemaisemien ja 
niiden lajiston säilymisen edellyttämäs
tä hoitotarpeesta, tavoitteista ja keinois
ta sekä hoidon järjestämisestä ja rahoit
talnisesta. 

Kansainvälinen yhteistyö 
(ehdotukset 2 1 ja 2 2) 
Ehdotettua uhanalaisiin lajeihin kohdis
tuvaa tutkimusyhteistyötä lähialueiden 
kanssa on ollut jonkin verran etenkin 
Ruotsin, Viron ja Venäjän tutkijoiden 
kanssa. Yhteistyötä on tehtymuunmu
assa laatokannorpan, naalin ja kiljuhan
hen suojeluun liittyvässä tutkimuksessa. 
Erillistä rahoitusta yhteistutkimuksiin 
ei juuri ole osoitettu. Luonnonsuojelu
yhteistyötä Viron ja Karjalan kanssa on 
lisätty ja yhteinen uhanalaisuustarkaste
lu Karjalan ja Kuolan alueen kanssa on 
toteutettu. 

Valistus ja tiedotus 

(ehdotukset 23-26) 
Koska seurantatyöryhmän mietinnössä 
ei ollut lajikohtaisia tekstejä, toimikunta 
ehdotti lajikohtaiset esittelyt sisältävien 
eliöryhmäkohtaisten katsausten julkai
semista. Niitä on julkaistu putkilokas
veista, käävistä ja perhosista. Kovakuori-

aiskatsauksen laatiminen on kesken ja 
toteutetaan uuden uhanalaisluettelon 
pohjalta. Lajintuntemuksen opetuksen 
lisää1ninen oppilaitoksissa ja luonnon
harrastustoiminnan tukeminen on jää
nyt vähäiseksi. Kotimaisilla kielillä jul
kaistavien määrityskirjojen ja julkaisu
sarjojen taloudellinen tuki ei ehdotuk
sesta huolimatta ole merkittävästi li
sääntynyt. Luonnontieteellisen keskus
museon Eläinmuseon hyönteisosasto al
koi julkaista hyönteistieteellistä Sahlber
gia-aikakauslehteä vuonna 1994. Sarjan 
pääasiallisina julkaisukielinä ovat suomi 
ja ruotsi. Opetusministeriö on tukenut 
eräitä julkaisusa1joja (mm. Entomologi
ca Fennica, Karstenia), mikä on helpotta
nut myös uhanalaisia lajeja koskevien 
tieteellisten artikkeleiden julkaisemista. 
Viranomaisten kouluttaminen uhanalai
sen lajien kannalta tärkeiden luonto
tyyppien tunnistmniseen on käynnisty
nyt. Metsätalouden piirissä on järjestet
ty aina metsätyökoneiden käyttäjiin asti 
ulottunutta luontotyyppien tunnistami
seen liittyvää koulutustoimintaa. 

Tutkimuksen, seurannan ja suojelun 
järjestäminen 

Ympäristöministeriön hallinnonala 
(ehdotukset 27-29) 
Uhanalaisten lajien tutkimukseen, suo
jeluun ja hoitoon osoitetut varat ovat 
olleet riittämättö1niä. Määrärahat eivät 
ole kasvaneet lainkaan siitä, mitä ne oli
vat seurantatyöryhmän toiminta-aikana 
kymmenen vuotta sitten. Osa seuranta
toimikunnan työn aikana syntyneistä 
asiantuntijatyöryhmistä on jatkanut eh
dotuksen mukaisesti toimintaansa. Ne 
ovat myös toimineet aktiivisesti nyt to
teu tetussa uhanalaisuuden arvioinnissa. 
Ehdotus uhanalaisten lajien luettelon 
tarkistamisesta vuoteen 2000 mennessä 
toteutuu tämän mietinnön myötä. 

Suomen ympäristökeskus (Vesi- ja 
ympäristöhallitus) (ehdotukset 30-33) 
Vesi- ja ympäristöhallituksen luonnon
suojelututkimusyksikköä, nykyistä Suo
men ympäristökeskuksen luonto- ja 
maankäyttöyksikköä, koskevat toimen
pide-ehdotukset ovat pääpiirteissään 
toteutuneet. Yksikköä on kehitetty ja 
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siellä koordinoidaan uhanalaisten lajien 
seurantaa ja suojelusuunnitelmien val
mistelua. Yksikössä koordinoidaan myös 
valtakunnallista yöperhosseurantaa ja 
pölyttäjähyönteisseurantaa. Samoin yk
sikkö vastaa UHEX-rekisterin ylläpidos
ta, johon ei kuitenkaan ole osoitettu voi
mavaroja. 

Aluehallinto (ehdotukset 34-37) 
Uuden luonnonsuojelulain säätämisen 
yhteydessä lukuisiin lakeihin (mm. ra
kennus-, vesi-, metsä- ja maa-aineslaki, 
tielait jne.) tehtiin muutos, jossa viitat
tiin luonnonsuojelulain säännöksiin. 
Näin selvennettiin sitä, että lupa-asiaa 
ratkaistaessa ja muuta viranomaispää
töstä tehtäessä on noudatettava myös 
luonnonsuojelulain säännöksiä. Yhtey
denotot alueellisiin ympäristökeskuksiin 
uhanalaisten lajien ja muiden luonnon
suojeluarvojen esiintymisen selvittämi
seksi jo erilaisten hankkeiden suunnitte
luvaiheessa ovatkin lisääntyneet. Samal
laympäristökeskuksen 1nahdollisu udet 
vaikuttaa lausuntomenettelyssä ja 
muussa ohjauksessa esiintyn1ien säily
miseen ovat selvästi edistyneet. Myös 
luonnonsuojelulain Natura -pykälät 
ovat tässä yhteydessä merkittäviä. Han
kekohtaisesti uhanalaisten lajien huomi
oon ottmninen on kuitenkin edelleen 
vaihtelevaa. Aluekeskusten mahdolli
suuksia ohjata esiintymien säästymistä 
rajoittavat osaltaan uhanalaisten lajien 
inventointi- ja seurantatietojen puut
teet. Myös metsäkeskusten avainbio
tooppikartoituksissa kerättyjentietojen 
saaminen ympäristökeskusten käyttöön 
parantaisi selvästi uhanalaisille lajeille 
tärkeiden elinympäristöjen säästämi
seen pyrkivää ohjausta. 

Uhanalaistenlajiensuojeluun pereh
tyneiden biologien määrä alueellisessa 
y1npäristöhallinnossa on lisääntynyt. 
Koska työmäärä luonnonsuojelutehtä
vissä on kokonaisuudessaan muutenkin 
kasvanut, henkilöstöresurssit uhanalais
ten lajien suojelutehtävissä eivät edel
leenkään ole riittävät. Erityisesti uhan
alaisten lajien inventointeihin, seuran
taansekähoidonsuunnitteluunja toteu
tukseen voimavaroja on varsin rajallises
ti. 

Kunnat (ehdotus 38) 
Maankäyttö-ja rakennuslain uudistuk
sen myötä toteutuu ehdotuksen alkuosa, 
joka koski uhanalaisten lajien esiintymi
en huomioon ottamista kunnallisessa 
suunnittelu-, kaavoitus- ja muussa toi
minnassa. Käytännössä tilanne on tähän 
asti ollut hyvin vaihteleva. Kunnissa on 
kaavoitus- ja ympäristöasioiden hoito 
usein yhdistetty ja tehtävät on siirretty 
henkilöille, joilla ei ole biologista asian
tuntemusta. Ympäristölautakuntien 
mahdollisuudet toimia lajiston suojelun 
hyväksi ovat usein rajalliset. Vain suu
rimmilla kaupungeilla voimavarat riittä
vät uhanalaisten lajien huomioon otta
miseen. 

Maa- ja metsätalousministeriön 
hallinnonala (ehdotus 39) 
Metsähallituksen luonnonsuojelun tu
losalue on 1990-luvun puolivälistälähti
en toiminut ympäristöministeriön tulos
ohjauksessa ja saanut pääosan rahoituk
sestaan ympäristöministeriön budjetti
varoista. Metsähallitus on toteuttanut 
uhanalaisten lajien inventointia ja seu
rantaa hallinnassaan olevilla alueilla. 
Vanhojen metsien suojeluohjelmaa var
ten toteutettiin hyvin laaja vanhojen 
metsien inventointi,lisäksi on tehty laa
joja alue-ekologisia selvityksiä. Luon
nonsuojelualueiden ja uhanalaisten laji
en hoitoon on kuitenkin aivan riittämät
tömästi varoja, varsinkin Etelä-Suomes
sa. Metsäntutki1nuslaitos ei ole yhtä hy
vin edistänyt vastaavaa toimintaa omil
la alueillaan. Metsien eliölajistoon, myös 
uhanalaisiin lajeihin kohdistuvaa tutki
Inustoimintaa Metsäntutkimuslaitok
sessa on kuitenkin lisätty. 

Opetusministeriön hallinnonala 
(ehdotukset 40-42) 
Yhteistyö ja vastavuoroinen tiedonvaih
to hallinnon ja museolaitoksen välillä on 
parantunut, ja useita yhteistyöhankkei
ta on käynnissä tai vireillä. Luonnontie
teellisten museoiden voimavaroja ei ole 
lisätty esitetyllä tavalla eikä kohdennet
tu huonosti tunnettujen eliöryhmien 
eikä uhanalaistenlajien tutkimukseen ja 
seurantaan. Tällainen tutkimus ja seu
ranta on edelleen museoissa toimivien 
yksittäisten tutkijoiden suuntautumisen 
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varassa. Kattavaa eliökartoitusta ei edel
leenkään ole käynnistetty, ja tiedossa 
olevien esiintymien ja havaintojen rekis
teröintityö on edelleen suunnitteluas
teella. 

Tiivistelmä 

Seurantatoilnikunnan mietinnössä on 
lueteltu ne tahot, joita tehdyt ehdotuk
set koskivat. Seuraavassa tiivistelmässä 
arvioidaanlyhyesti kunkin tahon onnis
tumista varsinaisten toimenpide-ehdo
tustentoteuttamisessa ja yleisemminkin 
uhanalaisten lajien tutkimuksessa ja 
suojelussa. 

Ympäristöministeriölle oli osoitettu 
selvästi eniten toimenpide-ehdotuksia. 
Se on ainakin osittain toteuttanut huo
mattavan osan sille osoitetuista ehdotuk
sista. Merkittävimpiä ovat luonnonsuo
jelulain kokonaisuudistus ja vanhojen 
metsien suojelun toteuttaminen. Suu
rimmat puutteet ovat uhanalaisten laji
en suojelun ja hoidon rahoituksen jäl
keenjääneisyys ja seurantajärjestelmän 
hidas kehittäminen. 

Maa- ja metsätalousministeriölle oli 
osoitettu kuusi ehdotusta. Luonnon 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
saatu mukaan lakisääteisiin tehtäviin 
metsätaloudessa. Metsälain uudistami
seen liittyen on 1netsäalalla järjestetty 
koulutusta läpi koko organisaation. 
Uhanalaisiin lajeihinliittyvää tutkimus
ta on myös edistetty. Metsälakia on käy
tännössä kuitenkin tulkittu niin, että 
suojeltavaksi on hyväksytty kovin vähän 
kohteita. Maatalousympäristöissä ei 
monimuotoisuuden säilyttäminen ja 
uhanalaisten lajien suojelu ole edennyt 
riittävän nopeasti. 

Opetusministeriö on tukenut eräiden 
tieteellisten sarjojen julkaisua. Muuten 
se ei ole toteuttanut sille osoitettu ja eh
dotuksia. 

Suomen ympäristökeskukselle ( eh
dotuksissa vesi- ja ympäristöhallitus) oli 
osoitettu toiseksi eniten ehdotuksia. 
Luonnonsuojeluun liittyvät asiat on siel
lä keskitetty luonto- ja maankäyttöyk
sikköön, joka on kehittynyt ja laajentu
nut voimakkaasti. Suomen ympäristö
keskus onkin selviytynyt käytettävissä 
olleiden voimavarojen puitteissa melko 

hyvin pääosasta sille ehdotuksissa osoi
tetuista tehtävistä. Yhdessä ympäristö
ministeriön ja luonnontieteellisten mu
seoiden kanssa toteutettavaksi esitetty 
kattava seurantajärjestelmä on edelleen 
valmisteilla. Kaikkea esitettyä tutkimus
ta ei ole saatu käyntiin, ainakaan ehdote
tussa laajuudessa, eikä kaikkia uhan
alaisten lajien esiintymätietoja ole saatu 
UHEX-rekisteriin. Erillistä luonnonsuo
jelun hallintoyksikköä ei ole perustettu, 
mutta käytännössä ehdotus on toteutu
nut luonnonsuojelun tutkimusyksikön 
laajentuessanykyiseksiluonto-jamaan
käyttöyksiköksi. 

Metsähallitus on käytettävissä olleet 
voimavarat huomioon ottaen toteutta
nut sekä selvityksiä että koulutusta var
sin hyvin. Metsäntutkimuslaitos ei ole 
kiinnittänytläheskään yhtä paljonhuo
miota uhanalaisiin lajeihin. 

Alueelliset ympäristökeskukset ( eh
dotuksessa lääninhallitukset) ovat myös 
toteuttaneet useimmat niille osoitetut 
ehdotukset, vaikka voimavaroja uhan
alaisten lajien suojeluun ei olekaan ollut 
riittävästi käytettävissä. 

Yliopistoissa on uhanalaisia lajeja 
koskevaa tutkimusta tuettu henkilökun
nan kiinnostuksen mukaan. Uhanalaisia 
lajeja on käytetty esimerkiksi opinnäy
tetöiden aiheina. Luonnontieteelliset 
museot eivät ole pystyneet tehostamaan 
puutteellisesti tunnetun lajiston tutki
musta eivätkä myöskään saaneet käyn
tiin eliökartoitus- ja rekisteröintityötä. 
Suomen Akatemia on tukenut varsin 
hyvin lajiston tutkimusta, epäkohtana 
on taksonomisen tutkin1uksen vähäi
syys FIBRE-tutkimusohjelmassa. 

Metsäkeskuksille (ehdotuksessa met
sälautakunnille) oli osoitettu yhdessä 
maa- ja metsätalousministeriön kanssa 
monimuotoisuuden lakisääteistä ase
maa koskeva ehdotus, joka on toteutu
nut. Kunnateivätole kovin paljononnis
tuneet parantamaan uhanalaisten lajien 
huomioon ottamista maankäytön suun
nittelussa. Luonnonsuojelujärjestötovat 
osallistuneet yhdessä muiden tahojen 
kanssa niille osoitettujen ehdotusten 
toteutta1niseen; yksinomaan niille ei ol
lut osoitettu yhtään ehdotusta. 



2.7 Kansainvälinen 
yhteistoiminta 

Merkittävin kuluneen vuosikym1nenen 
aikana saavutettu kansainvälinen edis
tysaskel luonnonsuojelussa oli YK:n 
ympäristö- ja kehityskonferenssissa 
(UnitedNations Conference ofEnviron
ment and Education, UNCED) Rio de 
Janeirossa vuonna 1992 solmittu biolo
gista monimuotoisuutta koskeva yleis
sopimus. Sen tavoitteena on suojella ja 
käyttää kestävästi eliölajien geneettistä 
ja lajistollista sekä ekosystee1nien moni
muotoisuutta. Sopimuksen piiriin kuu
luvat luonnonvaraisten eliölajien lisäksi 
myös viljelykasvit ja kotieläimet Suomi 
ratifioi tämän biodiversiteettisopimuk
sen 1994 ja valtioneuvosto teki 1995 
periaatepäätöksen "Eräistä biologisen 
monimuotoisuuden ylläpitoa ja tutki
Inusta edistävistä toimenpiteistä". Peri
aatepäätöksen mukaisesti maassamme 
käynnistyi SuomenAkatemian johtama 
biodiversiteettitutkimusohjelma. Lisäk
si on laadittu Suomen biologista moni
muotoisuutta koskeva kansallinen 
toimintaohjelma 1997- 2005 sekä sopi
musten suositusten edellyttämä maara
portti "Suomen Luonnon Monimuotoi
suus", joka julkaistiin 1998. Toimintaoh
jehnan toteutumista seurataan jatkuvas
ti ja sen perusteella on käynnistetty mm. 
laajamittainen, kansallinen hanke biodi
versiteetin seurannan järjestämiseksi. 
Biodiversiteettisopimuksen myötä lajis
ton ja lajien sisäisen moni1nuotoisuuden 
suojelun kansainvälinen ja kansallinen 
merkitys on entisestään korostunut. 

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto 

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto 
(IUCN) julkaisi uuden uhanalaisuuden 
luokitusohjeensa lajien kokonaistilan
teen arviointia varten 1994ja on julkais
sut uudet maailmanlaajuiset punaiset 
kirjat eläimistä 1996 ja kasveista 1997. 
Vuodesta 1994 lähtien IUCN:n lajien
suojelukomissio (Species Survival Com
mission, SSC) on jatkanut työtä uhan
alaisluokituksen kansallisen soveltami
sen ohjeistanuseksi sekä yleisemminkin 
uhanalaiskriteerien tarkistamiseksi. Kun 

Suomessa käynnistettiin uhanalaisarvi
ointi IUCN :n uusien ohjeiden mukaan, 
oli työryhmä yhteydessä sekä IUCN/ 
SSC:n että Ruotsin maatalousyliopiston 
Upsalassa sijaitsevaan uhanalaisyksik
köön, Artdatabankeniin. Artdatabanken 
vahnistelee Ruotsin uhanalaisluetteloita 
ja heidän tutkijansa toimivat aktiivisesti 
myös IUCN:n kansainvälisessä uhan
alaisarvioinnin ja kriteeristön kehittä
mistyössä. 

Suomessa on viime vuosina tehostet
tu huomattavasti omaa, kansallista 
IUCN -toimintaa. Vuonna 1999 YM aset
ti uusimman kansallisen työryhmän kol
meksi vuodeksi. Työryhmän jäsenet 
edustavat luonnonsuojelujärjestöjä, 
MMM:ötä, UM:n kehitysyhteistyöosas
toa, Metsähallitusta ja SYKEä. Työryhmä 
on saanut myös virallisen IUCN:n kan
sallisen komitean aseman. Uhanalaisten 
lajien kannalta tärkeimmät kansallisen 
IUCN -työryhmän toimintatavat ovat 
viime vuosina olleet kansainvälisten se
minaarien järjestäminen Suomessa sekä 
määrärahojen osoittaminen IUCN :n toi
Inintaan. Vuonna 1997 järjestettiin Hel
singissä seminaari uhanalaisten lajien 
luokittelusta ja suojelusta. Puhujina oli
vat mm. IUCN :n lajiensuojelukomission 
(SSC) puheenjohtaja David Brackett 
sekäiUCN:n uhanalaisluokituksenkan
sallisen soveltamisen työryhmän pu
heenjohtaja Ulf Gärdenfors, jotka esitte
livät IUCN:n uhanalaisluokitusta ja sen 
soveltamista eri yhteyksissä. Tilaisuu
teen osallistuivat monet Suomen uhan
alaisarviointia valmistelleet asiantunti
jat. Vuonna 1999 kansallinen IUCN-työ
ryhmä on ohjannut IUCN:lle ympäris
töministeriön kansainväliseen toimin
taan varattuja 1näärärahoja 100 000 mk 
siten, että sillä rahoitettiin IUCN:n 
uhanalaisluoki tukseen liittyvien kri tee
ri en tarkistustyötä tekevän kansainväli
sen asiantuntijaseminaarin j ärj estämis
tä. Vuoden 2000 määrärahoista alusta
vasti varattu 60 000 siirrettäneen osin 
vuodelle 2001, jolloin määrärahalla pyri
tään järjestämään Suomessa kansainvä
linen seminaari IUCN :n uhanalaisluoki
tuksen kansallisesta soveltamisesta Suo
men ja Ruotsin kokemusten valossa. 

Vuoden 1999 aikana aktivoitiin pit
kästä aikaa myös Pohjolan yhteistä 
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IUCN -toimintaa käynnistämällä yhteis
työ kaikkien Pohjoismaiden kansallisten 
IUCN -komiteoiden ja niiden jäsenten 
välillä järjestämällä yhteisiä kokouksia ja 
vahnistelemalla yhteisiä kannanottoja. 
Myös koko Euroopan kansalliset IUCN
elimet ovat viime aikoina toimineet ak
tiivisesti yhteistyössä yhteisen katto-or
ganisaationsa puitteissa. 

Kehitys Euroopassa 

Euroopan Neuvoston toimeksiannosta 
on jatkettu Euroopan uhanalaisten lajien 
selvittelyä. Viime vuosina on ilmestynyt 
punain_en kirja mm. Euroopan perhosis
ta. Uusi Euroopan uhanalaisten putkilo
kasvien punainen kirja on työn alla. 
Vuonna 1982 voimaan tullutta Euroopan 
luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön 
sekä niiden elinympäristöjen suojelua 
koskevaa yleissopimusta eli ns. Bernin 
sopimusta on laajennettu vähitellen 
merkittävästi ottamalla sopimuksen liit
teisiin mm. ensi kertaa itiökasveja eli 
samtnalia ja sieniä. Viime vuosikymtne
nen aikana merkittävin kehitystyö Ber
nin sopimuksen puitteissa on liittynyt 
itälaajentumiseen eli sopimuksen toi
meenpanaan uusina sopimusosapuolilla 
mukaan tulleissa Keski- ja Itä -Euroopan 
valtioissa. Sopimuksen liitteitä on täy
dennetty mm. näiden alueiden putkilo
kasvilajistolla. Merkittävää edistystä on 
tapahtunut myös EU -alueella, missä 
Bernin sopimuksen velvoitteet on sisäl
lytetty EU:n omaan luonnonsuojelusää
döstöön eli luontodirektiiviin vuonna 
1992. Eräiden Keski- ja Itä-Euroopan val
tioiden aloitteesta käynnistettiin Bernin 
sopilnuksen puitteissa vuonna 1996, 
toistaiseksi suosituksena, oman suoje
lualueverkon kokoaminen jäsenvaltiois
sa. Tämän ns. Emerald -verkoston on 
tarkoitus koostua sopimusosapuolten 
ehdottamista Bernin luonnonsuojeluso
pimuksen kannalta tärkeistä alueista 
(Areas of Special Conservation Interest, 
ASCI). EU -maissa vastaava verkosto 
kootaan luontodirektiivien velvoittei
den mukaisesti, mutta Emerald -verkko 
laajentaa tämän luonnonsuojelun kan
nalta erittäin tärkeän eurooppalaisen 
alueverkon laajemmalle alueelle. Samal
la Emerald -verkon kokoatninen paran-

taa EU:hun liittymässä olevien valtioi
den valmiuksia ja edellytyksiä EU:n 
luonnonsuojeluvelvoitteiden täyttämi
sessä. 

Vuonna 1990 perustettiin Eurooppa 
-neuvoston päätöksellä Euroopan ympä
ristökeskus (European Environment 
Agency, EEA), joka aloitti toimintansa 
Kööpenhaminassa 1994. Keskuksen pää
tehtävänä on tuottaa puolueetonta, luo
tettavaa ja vertailukelpoista tietoa Eu
roopan ympäristöpolitiikan kehi ttämis
tarpeisiin sekä päätöksentekijöille että 
laajemmalle yleisölle kuten tutkijoille, 
tiedotusvälineille ja kansalaisille. Eu
roopan ympäristökeskuksen jäsenvalti
oitaovat kaikki ED -maat sekämuutama 
muu valtio. Luonnon monilnuotoisuu
teen liittyviä tehtäviä hoitaa lähinnä Pa
riisin luonnontieteellisessä museossa 
toimiva luonnonsuojelun aihekeskus 
(ETC/NC). Siellä kootaan tietoa mtn. 
uhanalaisista lajeista Euroopassa sekä 
pyritään lajitietojen keräämisen ja käsit
telyn yhdenmukaistamiseen. Keskus 
myös kokoaa ja teettää, yleensä EU -ko
mission toimeksiannosta, selvityksiä eri 
lajiryhmistä ym. aiheista sekä kokoaa 
paikkatietoja ja vahnistelee karttatarkas
teluja eurooppalaisesta eliölajistosta ja 
luontotyypeistä. 

Pohjoismainen yhteistyö 

Koln1as Pohjoismaiden yhteinen uhan
alaisselvitys: "Hotade djur och växter i 
Norden" ilmestyi Pohjoismaiden minis
terineuvoston kustantamana ja erityisen 
projektiryhmän valmistelemana vuonna 
1995. Selvitys perustui kansallisiin, van
hojen IUCN -kriteerien perusteella laa
dittuihin punaisiin kirjoihin. Selvityk
sessä on aineistoa yhteensä 2 600 lajista, 
joihin sisältyvät aiemmista Pohjolan 
punaisista kirjoista puuttuneina eliöryh
minä ensi kertaa myös makeanveden 
kalat, kovakuoriaiset, suurperhoset, 
maanilviäiset, sammalet ja jäkälät. Ra
portissa esitellään myös ajatus Pohjois
maiden kansainvälisistä vastuulajeista. 
Lisäksi raportissa on joukko suosituksia 
pohjoismaisen lajiensuojelutyön kehit
tämiseksi. 

Kevättalvella 1997järjestettiin Upsa
lassa Pohjoismaiden yhteinen seminaari 
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IUCN :n uusien kriteerien soveltamises
ta eri Pohjoisn1aissa ja eri eliöryhmissä. 
Laajamittaiseen, uusien kriteerien mu
kaiseen arviointityöhön olivat ryhty
mässä vain Suomi ja Ruotsi. Ruotsin uusi 
luettelo (Gärdenfors 2000) ilmestyi tou
kokuussa 2000. Tanska julkaisi vanhojen 
kriteerien mukaisesti laaditut uudet lu
etteloversiot uhanalaisista lajeistaan 
vuonna 1998. Norjassa valmistui ensitn
mäinen kattava kansallinen punainen 
kirja niinikään vanhojen IUCN -kriteeri
entnukaisesti 1998, ja se julkaistiin 1999. 
Islanti julkaisi 1998 mnan putkilo-jaitiö
kasveja koskevan punaisen kirjansa, jos
sa uusia kriteerejä on sovellettu. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston 
viitneisin lajeja käsittelevä projektiryh
mä on ollut syksyllä 2000 laajan raport
tinsa julkistava, Pohjolan tulokaslajeja ja 
niiden aiheuttamien ongelmien torjun
taa käsitellyt työryhmä. 

Lähialueet 

Itämeren ytnpärysalueiden punainen 
kirja valmisteltiin Ruotsin aloitteesta 
laajana yhteistyöprojektina, joka käyn
nistyi Riikassa 1986. Teos julkaistiin 1993 
ja se kattaa uhanalaisten putkilokasvien 
ja selkärankaisten eläinten luettelot kai
kista Itämerta ytnpäröivistä valtioista tai 
hallinnollisista alueista. Itämeren alueen 
punainen kirja on yhteenveto alueelli
sista uhanalaisluokituksista. 

Vuonna 1993 käynnistyi suomalais
venäläisen ympäristönsuojelun sekako
Inission luonnonsuojelun yhteistyöryh
män aloitteesta ja eri osa-alueilta valittu
jen asiantuntijoiden muodostaman työ
ryhmän työnä Itä-Fennoskandian pu
naisen kirjan valmistelu. Tarkastelualu
eeksi valittiin Suomi, Muurmannin alue, 
Karjalan tasavalta ja Leningradin alueen 
pohjoisosa. Tämä kallioperäitään Fenno
skandian peruskallioalueeseen eli ns. 
Baltian kilpeen kuuluva alue on eliö
maantieteellisesti varsin yhtenäinen ja 
siitä syystä lajiston uhanalaistarkastelun 
kannalta 1nielekäs kokonaisuus. 

Hankkeen tavoitteena oli koota, ver
rata ja yhtenäistää tarkastelualueen eri 
osien erilaiseen luonnontieteelliseen 
perinteeseen pohjautuvia, toisistaan 
poikkeavia uhanalaisarviointeja yhtei-

uhanalaisuu~ 

seksi, vertailukelpoiseksi esitykseksi. 
Tavoitteena oli myös koota ja arvioida 
vanhaa suomalaista ja venäläistä eläin
ja kasvitieteellistä museo- ja arkistoai
neistoa sekä kirjallisuutta, etenkin koski
en Sumnenrajanläheisiä alueita Venäjäl
lä. Itä-Fennoskandian punainenkirja il
mestyi 1998, ja siihen on koottu uhan
alaisten lajien luettelot eliöryhmittäin 
tarkastelualueen eri osista. Kirjassa käsi
tellään kaikkiaan 1 714 jollain alueella 
uhanalaiseksi arvioitua lajia. Näistä 
koko tarkastelualueelia hävinneiksi on 
arvioitu 40 lajia, erittäin uhanalaisiksi 81 
lajia ja vaarantuneiksi 129lajia. Tarkaste
lun perusteella näyttää siltä, että muu
tokset pohjoisen havumetsän ikä- ja 
puulajirakenteessa ovat tärkein uhan
alaisuuden syy monelle Itä-Fennoskan
dian lajille. 

Eliöryhmäkohtainen kansainvälinen 
yhteistyö 

Viime vuosina on Euroopassa virinnyt 
runsaasti kansainvälistä asiantuntijayh
teistyötä eri eliöryhmien uhanalaisluo
kittelun ja suojelun edistämiseksi. Esi
merkkiä on näyttänyt etenkin pisimpään 
ja laajamittaisimmin toiminut linnuston 
suojelua edistävä järjestö BirdLife Inter
national, jonka mittavin viitne ajan han
ke on ollut Iuetteloida ja julkaista kan
sainvälisesti tärkeät lintualueet (Impor
tant BirdAreas, IBA) maailmassa. Julkai
suilmestyikeväällä2000 (Heath ja Evans 
2000). 

Euroopan kasviston suojeluun kes
kittyvä, järjestelmällinen työ alkoi vuon
na 1994, jolloin Ranskassa järjestettiin 
ensimmäinen laajmnittainen Planta Eu
ropa -seminaari. Sen tuloksena Euroo
pan kasviston suojelijat ovat verkostoi
tuneet ja käynnistäneet BirdLifen mallin 
mukaisen tärkeiden kasvistaalueiden 
(llnportant Plant Areas, IPA) listaami
sen. Toinen Planta Europa -seminaari 
järjestettiin Ruotsissa 1998. Planta Euro
pa -verkoston tavoitteena on edistää 
luonnonvaraisten putkilo- ja itiökasvien 
suojelua Euroopassa. Se toimiikiinteäs
sä yhteistyössä IUCN:n ja Euroopan 
Neuvoston kasviasian tun tij ary hmien 
kanssa. 

Suomella on edustus Euroopan sien-
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tensuojelutyöryhmässä (European 
Council for Conservation of Fungi, 
ECCF), joka on viime vuosina mm. teh
nyt esitykset sienten sisällyttämisestä 
Euroopan luonnonsuojelusopimuksen 
liitteisiin. Lisäksi ECCF on edistänyt 
kansallisten ja alueellisten punaisten 
kirjojen tuottmnista ja valmistelee Eu
roopan uhanalaisten sienten kartoitusta. 
Seuraava ECCF -seminaari järjestetään 
Suomessa vuonna 2001. 

Euroopan sammaltensuojelukomitea 
(European Committee for Conservation 
ofBryophytes, ECCB) perustettiin Upsa
lassa vuonna 1990 pidetyn Euroopan 
uhanalaisia sammalia käsitelleen sym
posion tuloksena. ECCB:n tavoitteena 
on toimia asiantuntijaverkostona eri 
maiden sammalten suojelusta kiinnos
tuneille, määritellä smnmalten suojelun 
prioriteetit Euroopassa sekä edistää eri 
tavoin yleistä tietoisuutta, päätöksente
koa ja tutkimusta uhanalaisiin samma
liin liittyen. ECCB on myös tehnyt suo
situkset IUCN :n uusien uhanalaisuuden 
arviointikriteerien soveltamiseksi sam
Inalilla ja julkaissut Euroopan smnmal
ten punaisen kirjan vuonna 1995. Laitok
sen uusittu painos on parhaillaan val
misteilla. 

Kansainvälinen jäkälätieteellinen yh
distys (International Association on 
Lichenology) on perustanut Jäkälien
suojelukomitean (Committee for Con
servation ofLichens) vuonna 1992. Myös 
IUCN :n lajiensuojelukomission alaisuu
dessa toimii jäkälien asiantuntijaryhmä, 
joka vahnistelee jäkälien suojelusuunni
telmaa. Näihin ei tiettävästi ole osallistu
nut suomalaisia asiantuntijoita. Sen si
jaan Kuhmossa järjestettiin Pohjoismai
sen jäkälätieteellisen yhdistyksen koko
uksen yhteydessä vuonna 1999 kansain
välinen symposiu1ni aiheesta "Pohjois
Euroopan jäkälälajiston suojelu". 
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Uhanalaisuuden arvioiminen 

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton 3.1 
(IUCN) jo lähes 30 vuotta sitten käyt-

Uusi uhanalaisuus
arviointi ja sen 
soveltaminen Suomessa 

töön ottmna uhanalaisuusluokitus pysyi 
pitkään liki pitäen muuttumattomana. 
Kansallisissa tarkasteluissa siitä on kehi-
tetty omia sovelluksia. Uhanalaisten 
eläinten ja kasvien suojelutoimikunta 
esitteli mietinnössään (1986) käyttämän
sä Suomea varten muokatut uhanalai
suuden arviointiperusteet ja uhanalai
suusluokat määritelmineen. Siinä käy
tettiin kansainväliseen tapaan hävinnei
den (H), erittäin uhanalaisten (E) ja vaa
rantuneiden (V) luokkia, sekä otettiin 
käyttöön kolmij akoinen silmälläpidettä
vien luokka (S). Uhanalaisten eläinten ja 
kasvien seurantatoimikunta (1991) otti 
lisäksi käyttöön kaksi uutta luokkaa, vaa
ra ohi (0) ja muuttunut arviointi (M). 

Kansainvälisen luokituksen uudista
mista suunniteltiin jo 1980-luvulla. 
IUCN:n lajiensuojelukomissio SSC 
(Species Survival Commission) järjesti 
1984 symposion, jossa luokituksen uu
distamisesta keskusteltiin, mutta uudis
taminen lähti varsinaisesti käyntiin 
vuonna 1989. Tavoitteena oli saada ai
kaan yhdenmukaisesti sovellettava luo
kitus, joka olisimyös aikaisempaa objek
tiivisempi ja helpottaisi erilaisten lajien 
vertailua. Useita valmistelu- jakommen
tointikierroksia läpi käynyt lopullinen 
versio uudeksi luokitukseksi hyväksyt
tiin IUCN:n neuvostossa joulukuussa 
1994 (IUCN 1994). Ensimmäisen kerran 
sitä sovellettiin käytännössä vuoden 
1996 maailman uhanalaisten eläinten 
luettelossa. Uusi luokitus on ensisijai
sesti tarkoitettu uhanalaisuuden arvioin
tiin koko maapallon mittakaavassa. Kan
sallisia ja muita alueellisia tarkasteluja 
varten IUCN:ssa ollaan laatimassa so
veltmnisohjeita, jotka vahvistetaan kui
tenkin aikaisintaan syksyllä 2000. Myös 
itse luokituksen ja siinä käytettävien 
kriteerien kehittämistä on jatkettu, ja 
muutoksia niihin on odotettavissa niin 
ikään syksyllä 2000. 

. Suomen laj~:~n uhanala!;suus 2000 

3. 1. 1 Taustaa 

Uhanalaisten lajien toinen seurantatyö
ryhmä päätti käyttää nyt tehtäväksi saa
massaan tarkastelussa IUCN:n uutta 
uhanalaisuusluokitusta, vaikka kansal
listen tarkastelujen soveltamisohjeita ei 
ollutkaan vahvistettu, ja muutoksia oli 
odotettavissa. Uusi luokitus oli kuiten-
kin päätetty ottaa käyttöön seuraavia 
uhanalaisuustarkasteluja tehtäessä mm. 
Ruotsissa ja Islannissa. Ruotsin uudet 
luettelot ilmestyivät toukokuussa 2000. 
Uuttaluokitusta käytettäessä kansainvä
linen vertailtavuus paranee aikaisem
piin tarkasteluihin verrattuna. Lisäksi 
nähtiin mahdolliseksi vaikuttaa luoki-
tuksen kehittämiseen. 

Seurantatyöryhmä aloitti toimintan
sa kehittämällä yhdessä eliöryhmäkoh
taisten asiantuntijaryhmien kanssa kan
sallisessa tarkastelussa tarpeellisia lisä
määritelmiä ja tarkennuksia. Ensimmäi
seksi uusille luokille laadittiin suomen-
kielinen nimistä. Kansallinen sovelta
misohje julkaistiinkeväällä 1998 (Kaner
vaym.1998). Tämänjälkeenkin on ollut 
tarpeen tehdä eräitä tarkennuksia. Vii
meiset isommat muutokset ohjeisiin 
tehtiin keväällä 1999 Ruotsin soveltamis
ohjeiden käsikirjoituksen pohjalta. 
Ruotsin ohjeet ilmestyivät keväällä 2000 
(Gärdenfors 2000). Syksyllä 1999 käyt
töön saadut yhteenvedot IUCN :n muu
tosehdotuksista eivät enää johtaneet 
merkittäviin muutoksiin. 

Uusiluokitus poikkeaa aikaisemmas
ta selvimmin siinä, että se perustuu mää
rällisiin kriteereihin, jotka koskevat en
sisijaisesti kannan, levinneisyysalueen 
tai esiintymisalueen suuruutta ja muu
toksia. Lisämääreinä ovat mm. esiinty
Inisen pirstoutuneisuus ja esiintymien 
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luku1näärä sekä kannan suuruuden erit
täin suuretvaihtelut Luokituksen sovel
taminen edellyttää entistä tarkempia 
tietoja lajien biologiasta ja esiintymishis
toriasta. L uokituksen käyttöönotto lisää 
lajistomme populaatiobiologisen tutki
muksen tarvetta merkittävästi. 

Luokitus ei ota kantaa uhanalaisuu
den syihin. Uhanalaisuus kuvaa toden
näköisyyttä lajin häviämiseen tarkastel
tavalta alueelta lähitulevaisuudessa lajin 
populaatioiden suuruuden ja muutos
ten perusteella. Aikaisemmin ratkaise
vana pidetty ihmistoiminnan muodos
tmna uhka ei ole erillinen luokittelukri
teeri, vaan se otetaan vain välillisesti 
huomioon. Uhanalaisten lajien luettelo 
ei siten enää toilni suoraan pohjana käy
tännön suojelutoimille, vaan kunkin 
uhanalaisen lajin suojelun tarve on arvi
oitava erikseen. Seurantatyöryhmän toi
meksiantoon kuuluikin laatia erikseen 
ehdotus luonnonsuojelulain tarkoitta
miksi uhanalaisiksi ja erityisesti suojel
taviksi lajeiksi. 

Uusi ja aikaisemmin käytetty luokitus 
poikkeavat periaatteiltaan ja rakenteel
taan toisistaan niin paljon, että luetteloi
ta on vaikea vertailla keskenään. Koska 
vertailua aikaisempiin arviointeihin pi
dettiin tarpeellisena, työryhmä päätti 
siirtymävaiheessa tehdä arvioinnin vie
lä myös vanhalla tavalla. 

Seuraavassa esitellään uusi uhanalai
suusluokitus kriteereineen ja sovelta
misohjeineen sellaisena kuin työryhmä 
ja eri eliöryhmien asiantuntijat ovat sitä 
käyttäneet arvioidessaan kunkin lajin 
tilaa ja uhanalaisuutta Suomessa. Mää
rittelyissä puhutaan yleensä lajeista, 
mutta Iuokitusta voidaan soveltaa sa
malla tavoin myös lajia alempiin takso
neihin (alalajeihin, muunnoksiin jne.). 

3.1.2 Uhanalaisuuden arviointi 

Luokituksen rakenne 

Uhanalaisuudella tarkoitetaan lajin tai 
sitä alemman taksonin häviämistoden
näköisyyttä. Ihmisen aiheuttama ja ih
misestä riippumaton häviämisuhka ote
taan uhanalaisuuden arvioinnissa huo
mioon samalla tavoin. U seamn1an kor-

kemnpaan luokkaan sijoitetun lajin en
nustetaan häviävän tietyn ajan kuluessa 
kuin alempaan luokkaan luokitellun. 
Koska kyse on todennäköisyyksistä, ei 
korkeaan uhanalaisuusluokkaan sijoite
tun lajin säilyminen välttämättä merkit
se sitä, että alkuperäinen arvio olisi ollut 
virheellinen. Myös tuloksellinen suoje
lutyö saattaa pelastaa uhanalaisen lajin. 

Uhanalaisuusluokat ovat osa katta
vasta luokituksesta, johon kaikki lajit 
voidaan sijoittaa. Kuvassa 1. esitetään 
luokituksen rakenne Suomeen sovellet
tuna. Luokkien nimistä käytetään 
IUCN :n suosituksen mukaisesti myös 
Suomessa englanninkielisiä lyhenteitä. 

Uusia luokkia on otettu käyttöön. 
Luonnosta hävinneitä (EW) ovat ainoas
taan kasvatuskantaina säilyneet lajit. 
Suurimmassa häviämisvaarassa olevat 
lajit ovat äärimmäisen uhanalaisia (CR). 
Puutteellisesti tunnettujen (DD) luokka 
poikkeaa sisällöltään hieman Suomessa 
aikaise1nmin käytetystä silmälläpidettä
vien puutteellisesti tunnettujen (Sp) 
luokasta. Koska uudessa luokituksessa 
kaikki lajit luokitellaan, on elinvoilnaisia 
(LC) ja arvioimatta jätettyjä (NE) varten 
omat luokkansa. 

Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhan
alaiset, erittäin uhanalaiset (EN) ja vaaran
tuneet (VU) lajit. Lajien uhanalaisuus 
arvioidaan kvantitatiivisia kriteerejä 
käyttäen. Kaikki äärimmäisen uhanalai
set lajit täyttävät myös erittäin uhan
alaisten ja vaarantuneiden kriteerit, ja 
kaikki erittäin uhanalaiset myös vaaran
tuneiden kriteerit. Uhanalaisten ja sil
mälläpidettävien lajien ero on aikaisem
missa luetteloissa usein hämärtynyt, 
mutta korostuu uudessa luokituksessa. 
Silmälläpidettävät lajit eivät ole valta
kunnallisesti uhanalaisia. Ne ovat kui
tenkin lajeja, joiden tarkkailu on aiheel
lista kannan kehityksen tai koon perus
teella. Monet niistä ovat aluellisesti 
uhanalaisia. 

Alkuperäiseen järjestelmään tehtiin 
Suomessa joitakin muutoksia. Silmälläpi
dettävät ja elinvoimaiset korotettiin itse
näisiksi luokiksi. Tämä muutos sisältyy 
nyt myös IUCN:n omiin muutosehdo
tuksiin. Vielä työryhmän työn alkuvai
heessa julkaistussa soveltamisohjeessa 
mukana ollut luokka suojelunvaraiset 



Adequate data 
Riittävät tiedot -

Evaluoted 
Arvioidut-

Regionally Extinct (RE) 
Hävinneet 

Extinct in the Wild (EW) 
1----------- Luonnosta hävinneet 

Critically Endangered (CR) 
,..----Äärimmäisen uhanalaiset 

Threatened Endangered (EN) 
- Uhanalaiset --+----Erittäin uhanalaiset 

Vulnerable (VU) 
.....__ __ Vaarantuneet 

Near Threatened (NT) 
1-----------Silmälläpidettävät 

Least Concern (LC) 
.....__ __________ Elinvoimaiset 

Data Deficient (DD) 
,____ _____________ Puutteellisesti tunnetut 

Not Evaluated (NE) 
'---------------------- Arvioimatta jätetyt 

3 

Kuva 1. Uusi IUCN-Iuokitus so
vellettuna Suomen kansallista 
tarkastelua varten (lähde: IUCN 
Red List Categories 30.1 1. 1994; 
suomennos ja luokkajaon sovel
taminen: Uhanalaisten lajien II 

.__ ______________________________ ___, seurantatyöryhmä). 

(CD) jätettiin myöhemmin pois käytös
tä, koska IUCN on ilmeisesti luopumas
sa siitä. Tähän luokkaan ei Suomessa oli
si sijoittunut kuin pari lajia. Olennainen 
kansallinen muutos järjestelmään on 
alun perin vain vaarantuneille määritel
lyn pienten populaatioiden lukumää
rään perustuvan D2-kriteerin soveltami
nen ja raja-arvojen Inäärittely myös ää
rimmäisen uhanalaisille ja erittäin uhanalai
sille. 

Kriteerien käyttö 

Vaikka uudessa uhanalaisuusluokituk
sessa käytetään osittain samoja luokkien 
nimiä kuin aikaisemmissa arvioinneissa, 
ovat arviointiperusteet muuttuneet. La
jeja ei voi sijoittaa luokkiin suoraan il
man uusien uhanalaisuuskriteerienmu
kaista tarkastelua. Uhanalaisuus arvioi
daan kvantitatiivisten kriteerien (A-E) 
perusteella (katso luku 3.1.4). Vain uhan-

alaisille on olemassa vahvistetu t luokit
telu perusteet. 

Kaikki uhanalaisuuskriteerit eivät 
sovi käytettäviksi kaikille lajeille. J okai
sen lajin arvioimiseen voidaan kuitenkin 
soveltaa jotakin kriteeriä, jolla saadaan 
riittävän luotettava arvio lajin uhanalai
suudesta. Yhdenkin kriteerin täyttymi
nen riittää lajin sijoittamiseen uhanalais
luokkiin CR, EN taiVU. Jos useampia 
samaan luokkaan johtavia kriteerejä 
täyttyy, ne merkitään kaikki näkyviin. 
Useimmat lajit eivät koskaan täytä kaik
kia kriteerejä, olivatpa ne kuinka lähellä 
häviämistä tahansa. 

Tarkastelun kohteet 

Uhanalaisuuskriteerejä voidaan soveltaa 
mikro-organismeja lukuun ottamatta 
koko eliökuntaan. Vaikka uhanalaisuus
tarkastelun kohteena ovat pääasiassa la
jit, voidaan luokitusta käyttää myös 
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kaikkiin lajia alempiin taksonomisiin 
yksiköihin. Vielä kuvaamatonkin takso
ni voidaan luokitella, jos se on selvästi 
tunnistettavissa ja määriteltävissä. 
Uhanalaisuusarvioinnin tuloksia esitet
täessä tarkastellut taksonomiset yksiköt 
ilmoitetaan yksiselitteisesti. 

Uhanalaisu usluoki tusta sovelletaan 
luonnonvaraisiin populaatioihin, jotka 
elävät luontaisella levinneisyysalueel
laan. Vain tarkoin harkituissa tapauksis
sa voidaan tarkasteluun ottaa onnistu
neiden palautusistutusten seurauksena 
luontaiselle levinneisyysalueelleen va
kiintuneita populaatioita. Luonnonva
raisilla tarkoitetaan populaatioita, jotka 
eivät ole viljeltyjä tai kasvatettu ja eivät
kä kasva tai elä yksinomaan keinotekoi
silla, ihmisen rakentamilla paikoilla. Tar
kastelussa on mukana vakiintunut, van
haan maatalouskulttuuriin liittyvä lajis
ta, joka on levinnyt maahamme pääasi
assa kauan sitten ja ainakin osittain elä
nyt täällä luonnon elinympäristöissäkin. 
Pelkästään sisätiloissa elävät lajit on jä
tetty arvioimatta, vaikka ne olisivat ol
leet mukana edellisissä uhanalaisluette
loissa. Arvioimatta on jätetty myös koti
eläinten loiset ja pelkästään viljavaras
toissa talvehtivat tai muokatussa pelto
maassa kasvavat rikkakasvit 

Tarkastelussa ovat 1nukana vain lajit, 
jotka ovat esiintyneet maassamme vuo
den 1800 jälkeen. Tästä syystä meillä il
meisesti vielä 1700-luvulla pesineitä 
mustahaikaraaja sininärheä ei ole otet
tu mukaan hävinneisiin lajeihin. Aikai
semmissa uhanalaisuuden arvioinneissa 
on tarkasteltu vain lajeja, jotka ovatle
vinneet Suomeen ennen vuotta 1900. 
Nyt tätä rajaa ei ole käytetty. Ihmisen 
Suomeen tuomat tai ihmisen mukana 
saapuneet uustulokkaat eivät yleensä elä 
maassamme luontaisella levinneisyys
alueellaan ja jäävät siksi tarkastelun ul
kopuolelle. Luontaisesti, ilman ihmisen 
apua maahamme saapuneet uudet lajit 
sen sijaan otetaan tarkasteluun, jos ne 
katsotaan vakiintuneiksi. Erityisesti uu
sien,leviämässä olevien lajien tarkaste
lussa otetaan humnioon maamme rajo
jen ulkopuolisten esiintymien vaikutus 
luvussa 3.1.6 esitetyllä tavalla. Tarkastel
lun Iajistan rajauksia käsitellään tarkem
min kunkin eliöryhmän kohdalla. 

Tarkastelun maantieteellinen rajaus 

Lajin maailmanlaajuinen, kansallinen 
tai alueellinen uhanalaisuusluokka voi
vat olla erilaiset. Maailmanlaajuisen 
taantumisen perusteella vaarantuneeksi 
luokiteltu laji voi kuulua silmälläpidet
täviin tai elinvoimaisiin alueella, jolla 
sen populaatiot ovat vakaita. Koko maa
ilmassa elinvoimaiseksi katsottu laji voi 
olla äärimmäisen uhanalainen alueella, 
jossa se on hyvin vähälukuinen tai taan
tuva. 

Toimeksiannon mukaan seurantatyö
rymnä tekee uhanalaisuuden arvioinnin 
sekä koko maan kattavasti että alueelli
sesti. Alueellisessa arvioinnissa käytettä
vä aluejako, arvioinnin toteutus ja alu
eellisesti uhanalaisten lajien luettelot 
esitellään mietinnön toisessa osassa. 

Uhanalaisu uskri teerej ä voidaan 
käyttää millä tahansa maantieteellisesti 
tai hallinnollisesti raja tulla alueella. Kri
teerit on kuitenkin alun perin laadittu 
maailmanlaajuista uhanalaisu ustarkas
telua varten, ja siksi ne soveltuvat sellai
senaan paremmin koko 1naailman kuin 
esimerkiksi Suomen tai Lapin eliöstön 
uhanalaisuuden arviointiin. Kansallisis
sa tarkasteluissa voidaan ottaa huomi
oon lajin maailmanlaajuinen uhanalai
suus sekä se, kuinka suuri osuus maail
man populaatiosta tai levinneisyysalu
eesta on tarkasteltavalla alueella. Maam
me rajojen ulkopuoliset esiintymät ote
taan huo1nioon luvun 3.1.6 mukaisesti. 
Niiden perusteella kriteeri en mukainen 
uhanalaisuusluokka yleensä alenee, 
mutta voisi poikkeustapauksissa nousta
kin. 

Tiedon tulkinta 

Kriteerien soveltaminen perustuu käy
tettävissä olevaan tietoon lajin runsau
desta,levinneisyydestä ja kannan kehi
tyksestä. Koska tietoa on harvoin lajin 
koko levinneisyysalueelta tai kaikista 
paikallispopulaatioista, joudutaan teke
mään yleistyksiä. Vaikka riittäviä levin
neisyys- ja runsaustietoja ei usein ole 
ollut käytettävissä, on kriteerejä kuiten
kin yritetty soveltaa. On käytetty perus
teltuja arvioita tai ennusteita lajin levin
neisyyden taikannansuuruuden muu-
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toksista arviointia edeltävien tai seuraa
vien 10 vuoden tai kohnen sukupolven 
aikana. Arviot perustuvat esimerkiksi 
lajille sopivan elinympäristön vähene
miseen tai havaintomäärien muutok
siin. Huonosti tunnetuissa ryhmissä on 
tapauskohtaisesti pyritty ottamaan huo
Inioon yleinen tietämys eliöryhmästä, 
kyseisen lajin biologiasta, löydettävyy
destä ja tunnistettavuudesta. Jos tulkin
taa on ollut mahdoton tehdä luotetta-

Laji voidaan siirtää ylemmästä luokasta 
alempaan, jos mikään ylemmän luokan 
kriteereistä ei ole täyttynyt vähintään 
viiteen vuoteen. Jos alkuperäinen luokka 
on havaittu virheelliseksi, laji voidaan 
siirtää oikeaan luokkaan. Siirrot alem
masta luokasta ylempään on tehtävä vii
pymättä. Uudelleenarviointi on tehtävä 
kaikkien kriteeri en suhteen. 

vasti, laji on sijoitettu puutteellisesti 3.1.3 Uhanalaisuusluokat 
tunnettuihin. 

Dokumentointi 

Kunkin eliöryhmän jokainen laji on si
joitettu johonkin luokkaan. Lajiluette
loissa kullekin lajille on merkitty luokan 
englanninkielinen lyhenne sekä uhan
alaisille kaikki luokkaan johtaneet kri
teerit. Hävinneille, uhanalaisille ja sil
mälläpidettäville lajeille on lisäksi mer
kitty elin ympäristöt, uhanalaisuuden tai 
silmälläpidon syyt, sekä uhanalaisille ja 
silmälläpidettäville myös niitä uhkaavat 
tekijät. Tässä mietinnössä julkaistaan 
luettelot hävinneistä, uhanalaisista ja 
silmälläpidettävistä lajeista, koko lajis
ton kattavia luetteloja luokkineen pyri
tään julkaisemaan erikseen eliöryhmä
kohtaisesti. 

Arvioitaessa on tehty mahdollisim
man tarkat muistiinpanot tiedoista, joi
hin luokan määrittely on perustunut. 
Näitä taustatietoja ei julkaista luettelon 
yhteydessä, mutta ne säilytetään yhdes
sä täydellisten lajiluettelojen kanssa 
seuraavia tarkastelu ja varten sekä käy
tettäväksi aineistona muihin julkaisui
hin. 

Uudelleenarviointi 

Suomessa uhanalaisuuden arviointi on 
aikaise1n1nin esitetty toistettavaksi noin 
kymmenen vuoden välein. Arviointia 
voidaan kuitenkin tarpeen mukaan tar
kistaa muulloinkin jäljempänä seuraa
via sääntöjä noudattaen. Erityisen tärke
ää on arvioida uudelleen niitä uhanalai
sia ja silmälläpidettäviä lajeja, joiden ti
lanteen tiedetään tai oletetaan huonon
tuneen. 

Suome~ lajien uhana,!.aisuu~ 2~9 

Uhanalaisuusluokat esitellään seuraa
vassa lajien käytännön arvioinnin mu
kaisessa järjestyksessä. Ensin on päätet
tävä, otetaanko laji mukaan arviointiin 
vai ei. Lajit joiden ei katsota kuuluvan 
arvioinnin piiriin lainkaan, tai joista tie
toja on niin vähän, ettei kriteerejä ole 
mielekästä ruveta soveltamaan, sijoite
taan arvioimatta jätettyihin. Arvioitaviksi 
valituista lajeista todetaan seuraavassa 
vaiheessa, riittävätkö tiedot luotetta
vaan kriteerien mukaiseen arvioon, vai 
ovatko tiedot niin puutteelliset, että laji 
on jätettävä puutteellisesti tunnettuihin. 
Lajeja, joista tietoa katsotaan olevan riit
tävästi, tarkastellaan yksityiskoh-taisesti 
kriteereittäin. Ainoastaan yleiset lajit, 
joiden kanta ei ole taantuva, siirretään 
suoraan elinvoimaisiin. Muista lajeista 
varmistetaan ensin, onko laji hävinnyt vai 
esiintyykö se edelleen Suomessa. Jos laji 
on nykyisin esiintyvä, tarkastellaan en
sin täyttyvätkö äärimmäisen uhanalaisen 
kriteerit. Jos jokin niistä täyttyy, laji si
joittuu kyseiseen luokkaan. Jos mikään 
CR:n kriteeri ei täyty, tehdään sama ver
tailu erittäin uhanalaisten kriteerien 
suhteen. Näin siirrytään alaspäin siihen 
asti kunnes jokin kriteeri täyttyy, tai laji 
voidaan todeta elinvoimaiseksi. 

Lajin sijoittaminen arvioimatta jätet
tyihin ja puutteellisesti tunnettuihin 
osoittaa, että sen häviämisriskiä ei ole 
arvioitu tai pystytty arvioimaan. Tätä ei 
saa tulkita niin, että tähän lajiin ei koh
distu uhkatekijöitä. Puutteellisesti tun
nettuja lajeja voi olla tarpeen suojella 
kuten uhanalaisia, ainakin kunnes nii
den tilanne voidaan arvioida. 
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alkuperäisen levinneisyysalueensa ulko
puolella. Laji luokitellaan luonnosta hä
vinneeksi, kun yhtään yksilöä ei ole ta
vattu perusteellisissa etsinnäissä tunne
tussa tai oletetussa elinympäristössä so
pivina aikoina (vuorokauden, vuoden
ajan, vuoden) koko tunnetulla levinnei
syysalueella. Etsintöjen pitää olla lajin 
elämänkiertoon ja löydettävyyteen näh
denriittävän pitkäaikaisia ja tehokkaita. 

Ruotsin ohjeissa tätä luokkaa on esi
tetty käytettäväksi vain maailmanlaajui
sesti luonnosta hävinneistä lajeista. Työ
ryhmä katsoi kuitenkin tarkoituksen
luukaiseksi käyttää tätä luokkaa myös 
lajeille, jotka ovat hävinneet Suomen 
luonnosta, mutta joita ylläpidetään vil
jeltynä tai uudelle alueelle siirrettynä. 
Samoin kuin hävinneille, otettiin luokal
lekäyttöön uusi lyhenne. Ainoat tähän 
luokkaan sijoitetut lajit ovat järvilohi 
(Salmo salarm. sebago) ja siperianlilluk
ka (Rubus humulifolius). 

• Äärimmäisen uhanalaiset, CR 
(Critically Endangered) 

Laji on äärimmäisen uhanalainen, kun sii
hen kohdistuu äärimtnäisen suuri väli
tön uhka hävitä luonnosta minkä tahan
sa luvussa 3.1.4 esiteltävän kriteerin (A
E) perusteella määriteltynä. 

• Erittäin uhanalaiset, EN 
(Endangered) 

Laji on erittäin uhanalainen, jos se ei täytä 
äärimmäisen uhanalaisten kriteerejä, 
mutta siihen kohdistuu erittäin suuri 
uhka lähitulevaisuudessa hävitä luon
nosta minkä tahansa luvussa 3.1.4 esitel
tävän kriteerin (A- E) perusteella mää
riteltynä. 

• Vaarantuneet, VU (Vulnerable) 
Laji on vaarantunut, jos se ei täytä äärim
mäisen uhanalaisten tai erittäin uhan
alaisten kriteerejä, mutta siihen kohdis
tuu suuri uhka keskipitkällä aikavälillä 
hävitä luonnosta minkä tahansa luvussa 
3.1.4 esiteltävän kriteerin (A- E) perus
teella määriteltynä. 

Vain äärimmäisen uhanalaiset, erit
täin uhanalaiset ja vaarantuneet ovat 
uhanalaisia lajeja. Näiden joukosta vali
taan luonnonsuojelulain mukaiset eri
tyisesti suojeltavat ja uhanalaiset lajit. 

Kriteerien täyttymistä arvioitaessa on 
pyritty ottamaan huomioon se, kuinka 
hyvin lajin esiintyminen Sumnessa tun
netaan. Vaikeastitunnettavia tailöydet
täviä lajeja arvioitaessa on yleensä ole
tettu, että niitä voi löytyä uusistakin 
paikoista. Arvioinnissa on pyritty siihen, 
että yksi uusi löytö ei heti muuttaisi la
jin luokkaa. 

• Silmälläpidettävät, NT 
(NearThreatened) 

Silmälläpidettäviä ovat lajit, jotka lähes 
täyttävät vaarantuneiden kriteerit. 
Kvantitatiivistarajaa ei ole annettu sille, 
milloin laji on sihnälläpidettävä ja mil
loin elinvoimainen. Kriteeri en yhteydes
sä on kuitenkin esitetty Ruotsissa käytet
tävät ohjeellisetrajat, joita Suomessakin 
on pääasiassa noudatettu. 

Silmälläpidettäviin kuuluu muun 
muassa 
- taantuneita tai harvinaisia lajeja, 

jotka eivät aivan täytä uhanalaisen 
kriteereitä 

- huonosti tunnettuja lajeja, joiden 
elinympäristöjen tiedetään olevan 
uhanalaisia tai taan tu via 

- kriteeri en mukaan uhanalaisia, jotka 
saavat täydennystä rajojemme takaa 
(kts.luku 3.1.6). 

Elinvoimaiset, LC (Least Concern) 
Elinvoimaisia ovat lajit, jotka eivät kuulu 
edellä esitettyihin luokkiin. Elinvoimai
siin sijoitetaan hyvin tunnetut lajit, jot
ka ovatyleisiä tairunsaita tai joidenkan
ta on niin vakaa, että ne eivät ole uhan
alaisia. Elinvoimaisten lajien säilyminen 
maassamtne arvioidaan lähi tulevaisuu
dessa turvatuksi. 

3.1.4 Uhanalaisuuden kriteerit 

Kriteerit esitellään seuraavassa kriteeri
kohtaisesti eikä uhanalaisuusluokittain 
kuten alkuperäisissä IUCN:n ohjeissa. 
Kriteereissä käytettävät termit on seli
tetty luvussa 3.1.5. Liitteessä 1 on tiivis
telmä kriteereistäraja -arvoineen. Uhan
alaisuuskriteerit ja alakriteerit esitetään 
kuvassa 2 rakennekaaviona ilman raja
arvoja. Ainoa IUCN :n alkuperäisiin kri
teereihin tehty muutos on D2-kriteerin 
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Kuva 2. Uhanalaisuuskriteerit ja 
alakriteerit. 
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käyttö myös äärimmäisen uhanalaisille ja 
erittäin uhanalaisille. Tätä pidettiin pe
rusteltuna, koska hyvin suppealla alu
eella ja harvoina esiintyminä tavattavien 
lajien katsottiin voivan olla yhtä uhattu
jakuin taantuneidenkin. Raja-arvot suh
teutettiin kriteerin B vastaaviin. Koska 
D-kriteerissä ei edellytetä taantumista 
kuten B-kriteerissä, rajat asetettiin kui
tenkin vielä tiukemmiksi. Silmälläpidet
tävien ohjeeiliset kriteerit ovat Ruotsin 
soveltamisohjeen mukaiset. Ne ovat an
taneet tuntumaa siihen, millaisia lajeja 
luokkaan sijoitetaan, mutta lajeja ei ole 
arvioitu kriteeri en suhteen yhtä tiukasti 
kuin uhanalaisia. Silmälläpidettäviin 
johtaneita kriteerejä ei esitetä luettelois
sa. 

Kriteeri A. Populaation pieneneminen 
jommankumman vaihtoehdon mukaan: 

1) Havaittu, arvioitu, päätelty tai epäil
ty pieneneminen äärimmäisen uhanalai
silla vähintään 80 % :lla, erittäin uhanalai
silla vähintään 50 % :lla, vaarantuneilla 
vähintään 20 % :lla ja silmälläpidettävillä 
ohjeellisesti vähintään 10% :lla viimeis
ten kymmenen vuoden tai kolmen suku
polven aikana (valitaan pitempi jakso), 
perustuen johonkin seuraavista vaihto
ehdoista: 

a) suora havainto 
b) lajille käyttökelpoinen runsaus

indeksi 
c) esiintymisalueen ja/tai levinneisyys

alueen pieneneminen ja/tai elin
ympäristön laadun huonontuminen 

d) todellinen tai oletettu hyödyntämi
nen 

e) tuotujen lajien, risteytymisen, 
tautien, saasteiden, kilpailijoiden tai 
loisten haitallinen vaikutus. 

2) Ennustettu tai epäilty pieneneminen 
äärimmäisen uhanalaisilla vähintään 80 
% :lla, erittäin uhanalaisilla vähintään 50 
% :lla, vaarantuneilla vähintään 20% :lla ja 
silmälläpidettävillä ohjeellisesti vähin
tään 10% :lla seuraavienk:yrmnenen vuo
den tai kolmen sukupolven aikana (vali
taan pitempi jakso), perustuen johonkin 
yllä olevista kohdista b)- e). 

Kriteeri B. Arvioitu levinneisyysalue on 
äärimmäisen uhanalaisilla alle 100 km2

, 

erittäin uhanalaisilla alle 5 000 km2 ja 
vaarantuneUla alle 20 000 km2 tai esiin
tymisalue on äärimmäisen uhanalaisil
la alle 10 km2

, erittäin uhanalaisilla alle 
500 km2 ja vaarantuneUla 2 000 km2

, 

jonka lisäksi vähintään kahden seuraa
vista vaihtoehdoista pitää täyttyä: 

Yksi tai useampi .... 
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1. Esiintyminen on voimakkaasti pirs
toutunut tai rajoittunut äärimmäisen 
uhanalaisilla yhteen, erittäin uhanalai
silla enintään viiteen ja vaarantuneilla 
enintään kymmeneen esiintymään. 

2. Minkä tahansa seuraavan havaittu, 
arvioitu tai ennustettu jatkuva taantu
minen: 
a) levinneisyysalue 
b) esiintymisalue 
c) sopivan elinympäristön määrä ja/tai 

laatu 
d) esiintymien tai paikallispopulaa

tioiden määrä 
e) lisääntymiskykyisten yksilöiden 

määrä. 

3. Erittäin suuret vaihtelut jossakin seu
raavista: 
a) levinneisyysalue 
b) esiintymisalue 
c) esiintymien tai paikallispopulaa

tioiden määrä 
d) lisääntymiskykyisten yksilöiden 

määrä. 

Silmälläpidettävien ohjeelliset kriteerit: 
B1) levinneisyysalue on alle 5 000 km2 tai 
esiintymisalue alle 500 km2 ja yksi edellä 
olevista alakohdista 1 - 3 täyttyy tai B2) 
levinneisyysalue on alle 40 000 km2 tai 
esiintymisalue on alle 4 000 km2ja kaksi 
alakohtaa täyttyy. 

Kriteeri C. Populaatio on arvioitu pie
nemmäksi kuin: äärimmäisen uhanalai
silla 250, erittäin uhanalaisilla 2 500 tai 
vaarantuneilla 10 000 lisääntymisky
kyistä yksilöä sekä joko: 

1. Äärimmäisen uhanalaisilla vähintään 
25 %:n jatkuva väheneminen kolmen 
vuoden tai yhden sukupolven aikana, 
erittäin uhanalaisilla vähintään 20 % :n 
jatkuva väheneminen viiden vuoden tai 
kahden sukupolven aikana ja vaarantu
neilla vähintään 10% :n jatkuva vähene
minen kymmenen vuoden tai kolmen 
sukupolven aikana (kaikissa tapauksissa 
valitaan pitempi jakso). 
tai 
2. Lisääntymiskykyisten yksilöiden ha
vaittu tai arvioitu jatkuva väheneminen 
sekä populaation rakenne on joko: 

Suomen l~ji~f1,.~har-alaisuus 2000 

a) voimakkaasti pirstoutunut (lisäänty
miskykyisten yksilöiden määrä ei ole 
missään paikallispopulaatiossa äärim
mäisen uhanalaisilla yli 50, erittäin 
uhanalaisilla yli 250 ja vaarantuneilla yli 
1 000) 
tai 

b) kaikki yksilöt ovat yhdessä paikallis
populaatiossa. 

Silmälläpidettävien ohjeeiliset kriteerit: 1) 
vähem1nän kuin 25 000 lisääntyinisky
kyistä yksilöä ja joko C1 tai C2 täyttyy, 2) 
vähemmän kuin 10 000 lisääntymisky
kyistä yksilöä ja (C1) 5% :n jatkuva vähe
neminen 10 vuoden tai kolmen sukupol
ven aikana tai (C2a) voimakkaasti pirs
toutunut (lisääntymiskykyisiä yksilöitä 
ei missään paikallispopulaatiossa yli 
2 000) tai (C2b) enintään kolme paikallis
populaa tiota. 

Kriteeri D. Kokonaispopulaatio on hy
vin pieni tai rajoittunut jommankum
man vaihtoehdon mukaisesti: 

1. Populaation arvioitu koko on äärim
mäisen uhanalaisilla vähemmän kuin 50, 
erittäin uhanalaisilla vähemmän kuin 250, 
vaarantuneilla vähemmän kuin 1 000 ja 
silmälläpidettävillä ohjeellisesti vähem
män kuin 5 000 lisääntymiskykyistä yksi
löä tai 
2. Esiintymisalue on aanmmmsen 
uhanalaisilla alle 5 km2

, erittäin uhan
alaisilla alle 50 km2, vaarantuneilla alle 
100 km2 ja silmälläpidettävillä ohjeellis
esti alle 500 km2, tai äärimmäisen uhan
alaisilla on vain yksi esiintymä, erittäin 
uhanalaisilla kaksi esiintymää, vaarantu
neilla kolmesta viiteen esiintymää ja sil
mälläpidettävillä ohjeellisesti alle 25 
esiintymää. 

Kriteeri E. Kvantitatiivisen analyysin 
perusteella todennäköisyys, että laji hä
viää luonnosta, on äärimmäisen uhan
alaisilla ainakin 50 % seuraavan kym
menen vuoden tai kolmen sukupolven 
aikana (valitaan pitempi jakso), erittäin 
uhanalaisilla ainakin 20 % seuraavan 20 
vuoden tai viiden sukupolven aikana 
(valitaan pitempi jakso), vaarantuneilla 
ainakin 10% seuraavan 100 vuoden aika
na ja silmälläpidettävillä ohjeellisesti 
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ainakin 5% seuraavan 100 vuoden aika- vat erilaisiin tuloksiin. Ilmastonmuutos
na. ennusteiden soveltamista tunturilajis

tolle testattiin, mutta kriteerin käytöstä 
Kriteeri en soveltaminen käytännön näidenkin kohdalla luovuttiin ennustei-
arvioinnissa 

Kriteerien käyttöä ja soveltuvuutta eri 
eliöryhmien arvioinnissa käsitellään 
eliöryhmäkohtaisesti luvussa 4. Seuraa
vassa esitellään joitakin yleisiä periaat
teita. A-kriteeriä on käytetty varsin va
rovaisesti. Koska taantumisen arvioin
tiin sisältyy aina epävarmuustekijöitä, 
on edellytetty, että laskettu taantuminen 
ylittää selvästi kriteereissä mainitut ra
jat. Tämä on perusteltua 1nyös siksi, että 
A-kriteerin prosenttirajoja ollaan seu
raavassa tarkistuksessa ilmeisesti korot
tamassa. Jos lajin taantumisesta ei ole 
ollut käytettävissä riittävästi tietoa pro
sentin arvioimiseksi, on apuna käytetty 
tietoja elinympäristön taantumisesta. 
Pitkäikäisillä lajeilla, joiden tarkastelu
jakso on pitkä, jopa 75 vuotta, elinyinpä
ristön taantuminen täyttää kriteerit pal
jon helpommin kuin lyhytikäisillä lajeil
la. Pelkän elinympäristön taantumisen 
perusteella lajeja on otettu mukaan va
rovaisesti, jos havainnotitse lajista eivät 
osoita taantumista. A-kriteerissä ei ole 
mitään rajoituksia lajien runsauden suh
teen, joten nmsaslukuisetkin lajit voivat 
tulla tämän kriteerin perusteella uhanalai
siksi. 

B-kriteeriä on käytetty hyvin paljon 
varsinkin selkärangattomien eläinten ar
vioinnissa. Se soveltuu kuitenkin hyvin 
käytettäväksi useimmissa eliöryhmissä. 
Se ei edellytä yhtä voimakasta äskettäis
tä taantumistakuinA. Toisaaltalajinny
kyisen esiintymisen pitää olla pirstoutu
nut ja varsin suppea. 
C-kriteeri on käyttökelpoinen vain niis
sä eliöryhmissä, joissa yksilömääristä 
pystytään esittämään luotettavia arvioi
ta. D-kriteeriä on käytetty paljon hyvin 
harvinaisten lajien luokittelussa. 

E-kriteeriä ei ole käytetty. Joistakin 
lajeista siinä edellytetty kvantitatiivinen 
analyysi voitaisiin tehdä, mutta lajit tu
levat yleensä mukaan muillakin kritee
reillä. Pelkästään kvantitatiivisen ana
lyysin perusteella lajeja on yleensä vai
kea sijoittaa luokkiin, koska melko vä
häiset muutokset oletusarvoissa johta-

siin sisältyvien epävarmuustekijöiden 
vuoksi. Tässä kriteerissä esitetyt raja-ar
vot tarjoavat kuitenkin hyvän mahdolli
suuden suhteuttaa muiden kriteerien 
perusteella arvioituja uhanalaisuuksia 
luokan edellyttämään häviämistodennä
köisyyteen. 

3.1.5 Määritelmät 

Populaatio- ja yksilömääritelmiä 

Populaatiolla tarkoitetaan lajin koko
naisyksilömäärää. Elämänmuotojen eri
laisuudesta johtuen, populaatioiden 
koot ilmaistaan lisääntymiskykyisten 
yksilöiden luku1näärinä. Kaikissa elä
mänkiertonsa vaiheissa muista lajeista 
riippuvaisista lajeista käytetään isäntänä 
toimivan lajin biologisesti perusteltuja 
lukuja. 

Paikallispopulaatioilla tarkoitetaan 
populaation sisäisiä maantieteellisesti 
tai muulla tavoin erillisiä ryhmiä, joiden 
välillä on vähän yksilöiden vaihtoa. 

Lisääntymiskykyisten yksilöiden 
määrä on yksilöiden tunnettu tai arvioi
tu määrä. Määrää arvioitaessa on otetta
va humnioon seuraavat asiat: 
- luonnollisten kannan vaihteluiden 

luonnehtimassa populaatiossa käyte
tään minimiyksilömäärää. 
kaikissa populaa tioissa kannat vaih
televat, mutta hyvin suuria kannan 
vaihteluita on tarkasteltu erikseen. 
lajeilla, jotka luontaisesti menettä
vät kaikki tai osan lisääntyiniskykyi
sistä yksilöistään tietyssä elämän
kierron vaiheessa, määrä arvioidaan 
siinä vaiheessa, jossa on lisääntymis
kykyisiä yksilöitä. 
tarkoituksena on laskea yksilöt, joi
den on todella mahdollista lisääntyä. 
jos populaation aikuisten tailisäänty
vien yksilöiden sukupuolijakauma on 
vino, käytetään lisääntymiskykyisten 
yksilöiden määränä vähälukuisem
man sukupuolen yksilömäärää 
(arvioitu tehokas populaatiokoko ). 
kloonin sisällä lisääntymisyksiköt 
lasketaan yksilöiksi, paitsijos ne eivät 
menesty yksin ( esin1eriksi korallit). 
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Yksilömääritelmä ja kriteerit, joissa yksi
lömäärää käytetään (C, Dl), soveltuvat 
parhaiten selkärankaisille eläimille. 
Muissa eliöryhmissä kyseisiä kriteerejä 
on käytetty varovasti. Esimerkiksi lähes 
kaikki jäkälätvoivatlisääntyä vegetatii
visesti sekavarren kappaleista. Jäkälä
kasvustot ovat usein klooneja. Jäkälillä
samoin kuin joillakin sam1nalilla, sienil
lä ja putkilokasveillakin - on joissakin 
tapauksissa käytetty lisääntymisyksik
könä keinotekoisia yksiköitä todellisten 
yksilöiden sijasta. Kasvien ja sienten 
lisääntymisyksikkö on määritelty laji
kohtaisesti. Keinotekoiset lisääntymis
yksiköt sopivat parhaiten kasvutaval
taan samantyyppisten lajien vertailemi
seen sekä esiintymässä tapahtuvienrun
sauden muutosten seurantaan. Lisään
tymisyksikön keinotekoisina rajauksina 
on käytetty: 
- pullia kasvavien epifyyttien ( san1ma

let, jäkälät, sienet) lisääntyn1isyksik
könä on yksi puu, kannoilla tai !aho
puulla kasvavilla vastaavasti lahopuu 
tai kanto. 

- kallioilla tai maassa kasvavilla sam
malilla samoin kuin vesi-, puro- tai 
suosammalilla yksiköksi on laskettu t 
tupas. 

- kivillä ja maalla kasvavilla jäkälillä 
laskennallinen lisääntymisyksikkö on 
mätäs (esimerkiksi Cladina) tai laik
ku (useat rupijäkälät). 

- maassa kasvavilla sienillä lisäänty
Inisyksikkö onrihmasto, esimerkiksi 
noidankehä. 

- putkilokasveilla lisääntymiskykyi
nen yksilö tai lisääntymisyksikkö on 
määritelty lajikohtaisesti. Kun tietoa 
on ollut riittävästi saatavilla, on las
kettu todellisia geneettisiä lisäänty
miskykyisiä yksilöitä. Kloonikasveil
la yksiköiksi on laskettu kasvustot. 

Edellä lueteltu ja keinotekoisia yksiköitä 
on käytetty silloin, kun vain yksilöinää
rään perustuvia kriteerejä on voitu käyt
tää. Kunkin kasvi- ja sieniryhmän teks
tissä kerrotaan tarke1nmin, miten yksilö
Inäärää on tulkittu ja onko keinotekoisia 
yksiköitä käytetty. 

Sukupolven pituutena pidetään ai
kuisten, lisääntyvien yksilöiden keski
ikää. Eliöillä, jotka lisääntyvät vain ker
ran, se on smna kuin ensimmäisen lisään-

tymisen ikä. Sukupolven pituutta on 
usein vaikea arvioida. Selkärangattomil
la eläimillä kolme sukupolvea on lähes 
aina lyhyempi kuin 10 vuotta. Pisimpä
nä sukupolven pituutena on käytetty 25 
vuotta. Sitä on käytetty ainakin jäkälille, 
sammalille ja sienille, jos ei ole ollut var
maa tietoasukupolvenlyhyemmästä pi
tuudesta. Samoin sitä on käytetty puille 
ja jokihelmisimpukalle. 

Siemenvarasto (siemenpankki) voi 
joillakin putkilokasveilla olla hyvin pit
käikäinen. Koska tietoa eri esiintymien 
siemenvarastosta ei useinkaan ole, ei sitä 
ole yleensä voitu ottaa huomioon. Sie
menvarastosta ei myöskään ole hyötyä, 
jos siemenet paljastavaa maankäyttöä ei 
ole odotettavissa. Siemenvarastoa, sa
moin kuin lyhytikäisten paljaan maan 
sammalten itiövarastoa, on pyritty arvi
oimaan luokkien rajatapauksissa. 

Muutokset populaation koossa 

Populaation pieneneminen (kriteeri A) 
tarkoittaa lisääntymiskykyisten yksilöi
den määrän pienenemistä tiettynä ajan
jaksona tietyllä määrällä (% ). IUCN:n 
ohjeessa todetaan, että pienenemisen ei 
tarvitse olla jatkuvaa. Myöhempien suo
situsten mukaisesti tässä on kuitenkin 
edellytetty taantumisen olevan jatku
vaa. Sitä ei pidä tulkita osaksi luontaista 
vaihtelua ellei tästä ole hyviä todisteita. 
Luontaiseen kannanvaihteluun liittyvää 
vähenemistä ei normaalisti oteta huomi
oon. 

Jatkuva taantuminen tai vähenemi
nen (kriteerit B2, Cl, C2) on äskettäistä, 
tämän hetkistä tai ennustettua tulevaa 
vähenemistä, jonka jatkuminen on to
dennäköistä, ellei korjaaviin toimiin 
ryhdytä. Luontaisia vaihteluita ei nor
maalisti lasketa jatkuvaksi vähenemi
seksi, mutta havaittua vähenemistä ei 
saa pitää osana luontaista vaihtelua, jos 
tästä ei ole todisteita. 

Taantumista arvioitaessa tarkastelta
vaksi määritelty ajanjakso on 10 vuotta 
taikolme sukupolvea, mikäli tämä on yli 
10 vuotta. Jotta pystyttäisiin erottamaan 
populaation koon lyhyet heilahtelut py
syvistä muutoksista, on tarkasteltu 
myös populaatiokoon pitkäaikaisen1paa 
kehityssuuntaa. 
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Erittäin suurilla vaihteluilla (kts. kritee
ri B3) tarkoitetaan yleensä vähintään 
kertaluokan suuruisia vaihteluita kan
nan koossa tai levinneisyysalueen laa
juudessa. 

Monilla perhoslajeilla on erittäin 
suuria kannanvaihteluita, joista johtuen 
eräät lajit ajoittain jopa häviävät lnaas
tmnme ja palaavatjälleen takaisin. Kan
nanvaihtelujen syitä ja mekanis1neja ei 
tunneta riittävästi. Tällaisten lajien 
uhanalaisuuden arvioiminen on vaikeaa. 
Suuria kannanvaihteluja on monilla 
muillakin hyönteisillä,1nutta ne tunne
taan vieläkin huonommin eikä niitä ole 
juuri pystytty ottamaan huomioon 
uhanalaisuutta arvioitaessa. Kannan
vaihteluihin liittyvistä perhosten arvi
ointiongelmista kerrotaan tarkemmin 
perhostekstissä. 

Levinneisyys ja esiintymät 

Levinneisyys- tai esiintymisalueeseen 
perustuvaan luokitteluun vaikuttaa käy
tettävä mittakaava. Mitä tarkemmalla 
mittakaavalla lajien levinneisyyttä tai 
elinympäristöjä kartoitetaan, sitä pie
nemmäksi tulee mitattu esiintymisalue. 
Tarkka kartoitus paljastaa enemmän alu
eita, joista lajia ei ole tavattu. Lajien tai 
elinympäristöjen kartoittamisen sopivin 
mittakaava riippuu kyseessä olevasta la
jista sekä levinneisyystietojen kattavuu
desta. Joidenkin kriteerien (esimerkiksi 
äärimmäisen uhanalaisilla) kynnysarvot 
edellyttävät kuitenkin tarkkaa kartoitta
mista. 

Lajin levinneisyysalueella tarkoite
taan lyhimmällä mahdollisella rajavii
valla rajattua aluetta, jonka sisään jäävät 
kaikki lajin tunnetut tai oletetut nykyiset 
esiintymispaikat (harhailijoita lukuun 
ottamatta). Ulkopuolelle voidaan jättää 
yleislevinneisyyden sisään jäävät laajat 
tyhjät alueet, joilla ei esimerkiksi ole 
sopivia elinympäristöjä (katso kuitenkin 
esiintymisalue alla). Levinneisyysaluetta 
voidaan usein kuvata pieni1n1nällä kaik
ki esiintymispaikat sisältäväliä monikul
miolla, jonka kaikki kulmat ovat alle 180 
astetta (kuva 3). 

Levinneisyysalueeseen voidaan las
kea mukaan myös vanhat esiintymät, jos 
niiden häviämisestä ei ole varmaa tietoa. 

Näinsaadaan tarkasteluunlajin potenti
aalinen levinneisyys. Joillakin lajeilla 
potentiaalinen levinneisyysalue on koko 
maa, kun taas toiset lajit voivat olla le
vinneet hyvin suppealle alueelle. Levin
neisyysaluetta tarkasteltaessa on arvioi
tu, liittyykö se tarkastelualueen ulko
puoliseen levinneisyysalueeseen vai 
onko se erillinen (katso luku 3.1.6). 

Esiintymä on maantieteellisesti tai 
ekologisesti rajattu yksilöiden joukko, 
jossa yksittäinen tapahtuma ( esimerkik
si saastuminen) voi nopeasti vaikuttaa 
kaikkiin lajin yksilöihin. Esiintymään 
kuuluu tavallisesti, ei kuitenkaan aina, 
kokonaan tai osittain lajin yksi paikallis
populaatio, mutta se on normaalisti vain 
pieni osa lajin koko levinneisyysaluees
ta. 

Lähekkäisiä esiintymiä rajattaessa on 
pyritty ottamaan huomioon mm. lajin 
leviämiskyky. Esiintymien välisestä gee
nivaihdosta ei juuri ole tietoa, mutta vie
lä 10- 15 % :n geenivaihdolla esiintymät 
voidaan ehkä katsoa erillisiksi. Joskus 
esiintymien välillä on selkeitä leviämi
sesteitä kuten sopimattomia elinympä-
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Kuva 3. Kaksi esimerkkiä levinneisyysalueen 
ja esiintymisalueen erosta. A: tunnettujen 
tai oletettujen esiintymien jakautuma B: 
esimerkki levinneisyysalueen rajauksesta 
C: esiintymisalueen koon laskeminen niiden 
ruutujen summana, joissa laji kasvaa tai 
elää (lähde: IUCN 1994). 
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ristöjä, joiden perusteella esiintymät 
voidaan jakaa erillisiksi. Esiintymiä 
määriteltäessä on tehty eliöryhmä- ja 
lajikohtaisia ratkaisuja. 

Putkilokasveilla suhteellisen lähek
käiset, enintään muutaman sadan met
rin etäisyydellä olevat kasvustot on tul
kittu samaksi esiintymäksi. Jäkälillä eril
listen esiintymien välimatkana on käy
tetty ohjeellisesti 0.5 kilometriä. Sienillä 
esiintymät on eroteltu topografian mu
kaan. Jos topografia on yhtenäinen, 
esiintymien välimatkana on käytetty 
yhtä kilometriä. 

Esiintymisalueella tarkoitetaan sitä 
aluetta levinneisyysalueen sisällä, jossa 
laji todella esiintyy. Käsite heijastaa sitä, 
että lajia ei tavallisesti tavata koko levin
neisyysalueellaan, joka voi esimerkiksi 
sisältää sopimattomia elinympäristöjä. 
Esiintymisalue on pienin alue, joka jos
sakin tietyssä vaiheessa on tarpeellinen 
lajin olemassa olevan populaation säily
miseksi (esimerkiksi pesimäkolonia tai 
muuttavan lajin ruokailupaikka). Esiin
tymisalueen koko riippuu mittaamiseen 
käytettävästä mittakaavasta, joka pitää 
valita lajin biologisten vaatimusten pe
rusteella. Kriteereissä esiintymisalue il
Inaistaan neliökilometreinä ja luokitus
virheiden välttämiseksi esiintymisalue 
pitää mitata riittävällä tarkkuudella 
(ruudukon tai vastaavan avulla; kuva 3). 

Esiintymisalueen kokoa laskettaessa 
1nukaan on otettu vain nykyisin olemas
sa olevat esiintymät, ei hävinneiksi tie
dettyjä tai epäiltyjä. Perustelu häviämi
sepäilykselle voi olla esimerkiksi se, että 
elinympäristön tiedetään tai oletetaan 
tuhoutuneen. Eri eliöryhmien nykytila 
tunnetaan hyvin vaihtelevasti. Nykyistä 
tilannetta tarkastellaankin eri eliöryh
missä eri vuosikymmenien havaintojen 
perusteella. Esimerkiksi sammalissa on 
otettu huomioon havainnot 1950-luvul
ta lähtien. Putkilokasvien nykyinen 
esiintyminen päätellään 1980- ja 1990-
lukujen tiedoista. Hyönteisillä nykye
siintymiksi on tulkittu sellaiset 1980- ja 
1990-luvuilla todetut esiintymät, joiden 
ei tiedetä hävinneen. 

Esiintymisalueen koko määritellään 
ruutumenetelmällä niiden ruutujen 
su1n1nana, joissa laji kasvaa tai elää 
(kuva 3). Alkuperäisissä ohjeissa ei esite-

tä käytettävän ruudun kokoa, todetaan 
ainoastaan että ruudun koko voi olla 
eliöryhmäkohtainen. Arvioinnin alku
vaiheessa käytettiin neliökilometrin 
ruutua. Myöhemmin omaksuttiin Ruot
sin ohjeiden mukainen 5 x 5 km:n ruutu
koko, joka on paremmin suhteessa kri
teereissä esitettyjen raja-arvojen kanssa. 

Voimakas pirstoutuminen (kriteerit 
B1 ja C2a) tarkoittaa tilannetta, jossa la
jin kasvanut häviämisriski johtuu siitä, 
että suurin osa yksilöistä on pienissä ja 
suhteellisen eristyneissä paikallispopu
laatioissa. Nämä voivat hävitä ja uudel
leen kolonisoitumisen todennäköisyys 
alenee. 

Sekä ihmisen aiheuttama että ihmi
sestä riippumaton pirstoutuminen on 
otettu huomioon samalla tavoin. Pirs
toutuminen saattaa tosin vaikuttaa eri 
tavoin silloin, kun laji esiintyy pirstou
tuneesti ja silloin, kun aikaisemmin yh
tenäinen alue on pirstoutunut ihmisen 
toimien seurauksena. Lajin leviämisky
vyn tunteminen on tärkeää pirstoutu
mista arvioitaessa. Leviämiskyky on kui
tenkin hyvin vaihteleva ja usein huonos
ti tunnettu. Joissakin ryhmissä kaukole
vintä voi olla mahdollista ja sen tulokse
na voi syntyä uusia etäisiäkin esiinty
miä. Yleensä kaukolevintä tunnetaan 
niin huonosti, että sitä ei ole voitu ottaa 
huomioon. Kaukolevinnän vaikutus on 
arvioitu lajikohtaisesti. Hyönteisillä yk
sittäiset havainnot kaukana htnnetun le
vinneisyysalueen ulkopuolella voivat 
perustua kaukolevintään (esimerkiksi 
kirvoilla yleistä) tai muuhun kulkeutu
miseen. 

K vantitatiivisella analyysillä tarkoi
tetaan tässä säilymis- tai riskianalyysi 
PVA:ta (Population Viability Analysis) 
tai muita kvantitatiivisia analyysejä, jot
ka arvioivat lajin tai populaation 
häviämistodennäköisyyttä biologiseen 
tietoon perustuen tapauksissa, joissa 
suojelutoimenpiteitä toteutetaan tai ei 
toteuteta. 

3.1.6 Suomen ulkopuolisten 
populaatioiden 
huomioonottaminen 

Sovellettaessa IUCN :n uhanalaisuus
luokkia kansallisella tai muulla alueelli-
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eri tavoin eri eliöryhmissä. Sitä on ku
vattu tarkem1nin kunkin eliöryhmän 
tekstin yhteydessä. Tavoitteena arvioin
nissa oli käydä läpi koko lajista, arvioida 
jokaista lajia kunkin kriteerin perusteel
la ja antaa jokaiselle lajille luokka. Sel
västi elinvoimaiset lajit on kuitenkin si
vuutettu ilman kriteerikohtaista tarkas
telua. Useissa suurissa eliöryh1nissä ero
tettiin ensimmäisellä tarkastelukierrok
sella lähempää tarkastelua vaativat eh
dokkaat selvästi elinvoimaisista. Tämän 
jälkeen valituista ehdokkaista kerättiin 
arviointia varten tarvitut esiintylnistie
dot, joiden pohjalta lajit sitten sijoitet
tiin luokkiin. Tässä vaiheessa moni laji 
todettiin vielä elinvoimaiseksi. Huo
nmnmin tunnetuissa eliöryhmissä ( esi
merkiksi levät, kaksisiipiset, pistiäiset) 
on tarkasteluun valittu vain paremmin 
tunnettuja heimaja tai lajiryhmiä. Jois
sakin tapauksissa (esimerkiksi hämähäk
kieläin1et), joissa arvioinnin edellyttä
mää uutta levinneisyystietoa on ollut 
käytettävissä hyvin vähän, on tyydytty 
arvioimaan aikaise1n1nin uhanalaisiksi 
luokiteltujen lajien tila tai poimittu vain 
yksittäisiä lajeja, joiden uhanalaisuutta 
on voitu arvioida. Kaikkiin eliöryhmiin 
ei arviointia ole tälläkään kertaa yritetty 
ulottaa. Tällaisia ovat monet selkäran
gattomien eläinten pääjaksot ja eräät 
hyönteisryhmät, esimerkiksi hyppyhän
täiset. 

Useimmista eliöryhmistä on ollut 
käytettävissä melko ajan tasalla olevat 
Sumnen lajiluettelot, mutta esimerkiksi 
monista sieniryhmistä sellaiset puuttui
vat, ja arviointityö alkoi lajiluetteloiden 
laatimisella. 

3.2 Aikaisemman 
luokituksen käyttö tässä 
tarl<astelussa 

Mahdollisuus verrata nyt tehtyä uhan
alaisuusarviointia edellisiin haluttiin 
säilyttää. Uusi luokitus poikkeaa perus
teiltaan vanhasta niin paljon, että yksi
tyiskohtainen vertaileminen edellisiin 
tarkasteluihin ei ole tarkoituksenmu
kaista. Tästä syystä työryhmä päätti heti 
työnsä alkuvaiheessa, että uuden 
luokituksen ohella uhanalaisuuden arvi-

Suomen' lajien ~,~analaisuus 

ointi toteutetaan myös vanhalla tavalla. 
Vertailuvuosina käytetään edellisten 
mietintöjen julkaisuvuosista riippumat
ta vuosia 1985ja 1990, jotkaolivatviimei
set vuodet, joiden tiedot edellisissä tar
kasteluissa otettiin huomioon. 

Arviointi tehtiin mahdollisimman 
smnalla tavalla kuin edellisellä kerralla. 
Luokkiin ja arviointiperusteisiin ei teh
ty muutoksia. Silloin käytetyt rajaamis
perusteet (vakiintunut ennen vuotta 
1900) ja ihmisen aiheuttama uhka valin
ta perusteena säilyivät. Tästä syystä van
halla tavalla arvioitiin kaikki edellisellä 
kerralla luettelossa mukana olleet lajit, 
vaikka ne olisi uuden luokituksen raja
usperusteiden mukaisesti jätetty arvioi
matta. Uudella tavalla uhanalaisiksiluo
kitellut, vuoden 1900 jälkeen vakiintu
neet lajit eivät edelleenkään tulleet mu
kaan vanhalla arviointimenetelmällä. 

Vertailtavuutta heikentävät väistä
mättä muutamat asiat. Arvioinnissa oli 
mukana henkilöitä, joille aikaisemman 
arvioinnin perusteet eivät olleet riittä
vän tuttuja. Edellisellä kerralla arvioin
tiin osallistuneidenkin työtä vaikeutti 
nyt uudella ja vanhalla tavalla tehdyn 
arvioinnin erillään pitäminen. Käytän
nössä arviointi tehtiin yleensä ensin 
uudella tavalla ja vasta sitten pohdittiin 
vanhan arviointitavan mukaista luok
kaa. Monissa tapauksissa oli vaikea sa
noa, olisiko uuden arvioinnin taantu
miskriteereillä mukaan tullut laji todel
la katsottu uhanalaiseksi, jos arviointi 
olisi tehty vain vanhalla tavalla. Nyt täl
laiset lajit tulivat helposti arvioiduiksi 
vanhallakin tavalla uhanalaisiksi. Uusi 
luokitus edellyttää aikaisempaa perus
teellisempaa esiintymistietojen keruuta 
ja niiden analysointia. Tämä on varmas
ti johtanut siihen, että vanhalla tavalla 
uhanalaisiksi luokiteltiin nyt monia sel
laisia lajeja, joiden uhanalaisuus jäi edel
lisiä arviointeja tehtäessä huomaamatta. 
Aikaisemmin vahvana valintaperustee
na ollutta ihmisen aiheuttamaa häviä
misuhkaa ei nyt ehkä osattu pitää yhtä 
selkeästi mielessä. 

Näistä virhelähteistä huolimatta ver
tailu toimii suurin piirtein samoin kuin 
kahden edellisenkin tarkastelun vertai
lu. Uhanalaisten lajien määrän lisäänty
minen johtuu vain osittain lajiston li-
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Suomen hävinneet, uhanalaiset ja 
si 1 mälläpidettävät lajit 

Tässä luvussa luetellaan työryhmän hä
vinneiksi, uhanalaisiksi ja silmälläpidet
täviksi arvioimat lajit. Eliöryhmät käsi
tellään vuoden 1990 luettelon tavoin ko
konaisuuksina, joissa lajiluetteloihin 
liittyy ryhmää käsittelevä teksti. Siinä on 
esitelty mm. arviointiin osallistuneet 
asiantuntijat, Suomen lajista ja arvioi
dun lajiston rajaukset, arvioinnin käy
tännön toteutus, uuden luokituksen 
ryhmäkohtainen soveltaminen ja siihen 
liittyneet erityisongelmat. Lisäksi tar
kastellaan uhanalaisten lajien elinympä
ristöjä, uhanalaisuuden syitä ja uhkate
kijöitä. Vanhalla menetelmällä tehtyä 
arviointia verrataan uudella menetel
mällä tehtyyn ja vanhalla menetelmällä 
tehdyn arvioinnin osoittamia muutok
sia edelliseen tarkasteluun verrattuna 
tarkastellaan. Myös hävinneistä ja sil
mälläpidettävistä lajeista esitellään erik
seen lyhyesti edellä mainittuja asioita. 
Puutteellisesti tunnetuiksi luokiteltuja 
ja arvioimatta jätettyjä lajeja luonnehdi
taan lyhyesti. 

4. 1 Luettelojen selitykset 

Eliöryhmät esitellään seuraavassa järjes
tyksessä: selkärankaiset eläimet, selkä
rangattomat eläimet, putkilokasvit, sam
Inalet, levät, sienet ja jäkälät. Tekstien 
yhteydessä olevissa luetteloissa luetel
laan erikseen hävinneet, uhanalaiset ja 
sihnälläpidettävät lajit. Hävinneet ja 
uhanalaiset lajit luetellaan joissakin ta
pauksissa samassa luettelossa, kun hä
vinneitä lajeja on vähän. Lisäksi luetel
laan erikseen ne edellisessä uhanalaislu
ettelossa mukana olleet lajit, joita ei nyt 
ole luokiteltu hävinneiksi, uhanalaisiksi 
tai sihnälläpidettäviksi. Joissakin tapa
uksissa, kun näitä lajeja on vain muuta
ma, ne on mainittu vain tekstissä ilman 
erillistä luetteloa. Puutteellisesti tunnet
tujen, arvioimatta jätettyjen ja elinvoi
maisten lajien luetteloja ei julkaista täs
sä yhteydessä. 

' Su,'' o~en ICljien uha.,~lai~~.''',':,u,',·,· ~ iooo 
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Lajit esitellään luokittain tieteellisen ni
men mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 
Tieteellisen nimen kanssa samalla rivillä 
esitetään uusi uhanalaisuusluokka, sen 
perustana olevat kriteerit, elin ympäris
töt, uhanalaisuuden syyt, uhkatekijät, 
vuoden 1990 uhanalaisuusluokka, van
halla menetelmällä arvioitu luokka 
vuonna 2000 ja ehdotus luonnonsuojelu
lain tarkoittamaksi uhanalaiseksi tai eri
tyisesti suojeltavaksi lajiksi. Toisella ri
villä on lajin suomenkielinen ja ruotsin
kielinen nimi. Elin ympäristöt, uhanalai
suuden syyt ja uhkatekijät on lueteltu 
niiden arvioidussa tärkeysjärjestykses
sä. Taulukossa käytetyt uhanalaisuus
luokat ja niiden kriteerit on esitelty edel
lä luvussa 3.1. Luokkaan johtaneet kri
teerit on erotettu toisistaan pilkulla ja 
kriteerien numeroilla merkityt alakoh
dat + -merkillä; kirjaimin merkityt ala
kohdat on lueteltu peräkkäin. Esimer
kiksimerkintä A1ac, B1 +2abctarkoittaa, 
että lajin yksilömäärän on todettu pie
nentyneen ja elinympäristön vähenty
neen taihuonontuneenA-kriteerinmu
kaisesti sekä levinneisyys- tai esiinty
misalueen olevan pienempi kuin B-kri
teerin raja-arvot ja lisäksi esiintyminen 
on pirstoutunutta, levinneisyys- ja esiin
tymisalue on pienentynyt ja elinympä
ristö taantunut. Taulukoiden kriteerisa
rakkeessa oleva sulkumerkintä osoittaa 
sovelletun kriteerin mukaisen uhanalai
suusluokan, jota on tarkistettu lajin kan
sainvälisen tilanteen vuoksi, yleensä 
yhtä luokkaa alemmaksi. 

Vertailujen helpottamiseksi työryh
mä on pyrkinyt käyttämään mahdolli
simman samanlaista elinympäristöjen 
ja uhkatekijöiden jakoa kuin edellisessä 
uhanalaisuustarkastelussa. Elinympä
ristöjen jaotteluun on kuitenkin tehty 
joitakin tarkennuksia ja lisäyksiä, eniten 
on muuttunut metsien alajako. Myös 
soiden jakoa on tarkennettu ja vesiin, 
rantoihin sekä tunturipaljakoihin on li
sätty alakohtia. 
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Aikaisem1nista uhanalaisten lajien luet
teloista poiketen on uhanalaisuuteen 
johtaneet syyt nyt erotettu lajia lähitule
vaisuudessa uhkaavista tekijöistä. Uhan
alaisuuden syissä ja uhkatekijöissä käy
tetään samaa luokitusta. Maa- ja kallio
perän kulumisen, avoimien alueiden 
umpeenkasvun, metsien ikärakenteen 
muutosten sekä ojituksen ja turpeen
oton selostuksia on tarkennettu ja täy
dennetty. Aikaisempi laaja muut syyt on 
nyt jaettu useaan osaan. Pieni kannan 
koko tai esiintymisalue on lisätty uhka
tekijäksi, samoin suuret kannanvaihte
lut Seuraavassa esitetään käytetyt ly
henteet ja niiden merkitys. 

Elinympäristöt 

Luokittelu on hierarkinen. Käytetään 
tarkoituksenmukaista tasoa. 

M =Metsät 
Mk = kangasmetsät(tarkemmin 

iälleen määrittelemä ttömä t) 
Mkk = -- kuivahkot ja sitä karummat 

kankaat 
Mkt =--tuoreet ja lehtomaiset 

kankaat 
Ml = lehtometsät (tarkemmin 

iälleen 1näärittelemättömä t, 
voivat olla myös kuusi valtaisia) 

Mlt = --tuoreet ja kuivat lehdot 
Mlk = --kosteat lehdot 

Metsäelin ym päristää tarken tavat lisä
merkinnät, joita voidaan käyttää kaik
kien edellä lueteltujen elinympäristö
tyyppien yhteydessä: 

v = vanhat metsät (myös runsaasti 
lahopuuta sisältävät nuorein
mat metsät) 

h = harjumetsät, myös puoliavoi-
met 

p = metsäpaloalueetjamuutluon-
taisen sukkession alkuvaiheen 
metsät 

S =Suot 
Sl = letot 
Sla = -- avoletot (sis.lettonevat) 
Slr = -- lettorämeet 
Slk = -- lettokorvet 
Sn = nevat 

Snk = -- karut nevat (ombro- ja 
oligotrofiset) 

Snr = --rehevät nevat (mesotrofiset) 
Sr = rämeet 
Srk = -- karut rämeet (ombro- ja 

oligotrofiset) 
Srr = --rehevät rämeet (Inesotro-

fiset) 
Sk =korvet 
Skk = -- karut korvet ( oligotrofiset) 
Skr = --rehevät korvet ( eutrofiset ja 

1nesotrofiset) 

V =Vedet 
Vi =Itämeri 
Vs =järvet ja lammet 
Vsk = -- karut järvet ja lammet 
Vsr =--rehevät järvet ja lammet 
Va = lmnpareet ja allikot (myös 

rimmet) 
Vj =joet 
Vp =purot 
Vk =kosket 
VI = lähteiköt 

Purot, kosket ja lähteiköt käsittävät 
myös välittömän ranta vyöhykkeen. 

R =Rannat 
Ri = Itämerenrannat 
Rih = -- hietikkorannat 
Rin = -- niitty- ja luhtarannat 
Rik = -- kalliorannat 
Ris = --sora-, somerikko ja kivikko

rannat 
Rit = --avoimet tulvarannat (liejukot 

ym.) 
Rj =järven-ja joenrannat 
Rjh = -- hietikkorannat 
Rjn = -- niitty- ja luhtarannat 
Rjk = -- kalliorannat 
Rjs = --sora- ja kivikkorannat 
Rjt =--avoimet tulvarannat 

K = Kalliot (myös siirtolohkareet) 
Kk = kalkkikalliot ja -louhokset, myös 

paljas kalkkimaa 
Ks = serpentiinikalliot ja -maa 
Km = muutkalliot 

T = Tunturipaljakat (puurajan ylä
puoliset alueet, ei kuitenkaan 
kalkkikalliot eikä paljas kalkki
maa) 

Tk = tunturikankaat 
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TI = tunturikalliot, -louhikot ja 
-kivikot 

Tn = tunturiniityt 
Ts = tunturikosteikot (suot, rannat, 

lutnimaat) 

1 = Perinneympäristötjamuut 
ihmisen muuttamat ympäristöt 

In = kuivat niityt ja kedot 
It = tuoreet niityt 
Ih = hakamaatjalehdesniityt 
Ik =kosteat niityt, ojanpientareet 
Io = ojat ja muut kaivannot 
Iv = viljelymaat 
Ip = puistot, pihamaat ja puutarhat 
Ij = ruderaattialueet, tienvieret ja 

ratapenkereet 
Ir = rakennukset (ja rakenteet) 

Uhanalaisuuden syyt ja uhkatekijät 

Uhanalaistumiseen johtaneet tekijät on 
pyritty erottelemaan lajia tulevaisuu
dessa uhkaavista. Monissa tapauksissa 
syyt voivat olla samoja, toisaalta kanta 
on voinut pienentyä esim. pyynnin tai 
aikaisempien elinympäristömuutosten 
takia niin pieneksi, että pelkkä kannan 
pieni koko on tällä hetkellä merkittävin 
uhka tekijä. 

P = pyynti; metsästys, kalastus ja 
laiton tappaminen, myös esi
merkiksi muiden eläinten jää
minen kalanpyydyksiin 

Ke = keräily ja poiminta, myös siirto 
puutarhaan 

H = häirintä ja liikenne 
Ku = maa-jakallioperänkuluminen, 

mm. kalliokiipeily, yli laidunnus 
R = rakentaminen (ei vesirakenta

minen); taajama-, haja-asutus-, 
ranta-, virkistysalue- (mm. golf
kentät ja laskettelurinteet) ja tie
rakentaminen sekä maanraken
taminen (puistojen ja tonttien 
siivoaminen, pellon raivaus ym.) 

Ks = soranotto ja kaivostoilninta 
Pm = peltomaiden muutokset; salaoji

tus, viljelytapojen muutokset, 
karjanhoidon muutokset (ei lai
dunten sulkeutulninen), konei
den käyttö ja viljeltävien lajien 
vaihdot (ei torjunta-aineet) 
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N = avoilnien alueiden sulkeutulni-
nen, mtn. niitty- ja hakamai- 4 
densekä metsälaidunten sul-
keutuminen laidunnuksen ja 
niiton loputtua, sorakuoppien 
ja muiden avointen kenttien 
metsittäminen ja umpeenkasvu. 

M =metsien uudistamis- ja hoito-
toimet tarkemmin erittelemät-
tä, mm. maaperän muokkaus. 
Uhanalaisuuden syynä= met-
sienkäyttö 

Mp =metsien puulajisuhteiden muu-
tokset; lehtipuiden vähentämi-
nen ja lehtojen kuusettuminen 

Mi = metsienikärakenteenmuutok-
set; vanhojen metsien, kook-
kaiden puiden, kuloalueiden ja 
muiden luontaisen sukkession 
alkuvaiheiden väheneminen 

Ml = lahoavan puuaineksen, kuollei-
dentai kuolevien puiden sekä 
oksien, laho- ja kolopuiden vä-
heneminen 

0 = ojitus ja turpeenotto (ei puro-
jen perkaukset), myös kunnos-
tusojitus ja aikaisemmin teh-
dyn ojituksen myöhäisemmät 
vaikutukset. 

Vr = vesien rakentalninen; voima-
laitokset, saha- ja myllypadot, 
vesiensäännöstely, ruoppauk-
set ja perkaukset (myös puro-
jen) sekä järvien laskut, lähtei-
denhyödyntäminen 

Kh = kelnialliset haittavaikutukset; 
ympäristömyrkyt, torjunta-ai-
neet, ilman saasteet, öljyvahin-
got sekä vesien likaantuminen 
ja rehevöityminen 

y = kannan tai esiintymisalueen 
pienuus tai sopivan esiinty-
lnisalueen vähäisyys (käyte-
tään vain silloin, kun on ainoa 
tunnettu häviälnistodennäköi-
syyteen vaikuttava tekijä) 

Mu = muu tunnettu syy tarkemmin 
erittelemättä 

Muk = muidenlajienaiheuttama kilpailu 
Mur = muiden lajien aiheuttama ris-

teytyminen 
Mui = ilmastomuutokset. ilmaston 

tulevaa lämpenelnistä (kasvi-
huoneilmiö) ei käytetä uhka te-
kijänä. 
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Mus = muutokset Suomen ulkopuo
lella (esimerkiksi elinympäris
töjen muutokset lintujen tal
vehtimisalueilla) 

Muf = suuretkannan vaihtelut 
? = syytuntematon 

Vanhalla menetelmällä tehdyn arvioin
nin luokat ovat: 

H =hävinnyt 
E = erittäin uhanalainen 
V = vaarantunut 
St = silmälläpidettävä taantunut 
Sh = silmälläpidettävä harvinainen 
Sp = silmälläpidettävä puutteellisesti 

tunnettu 
M = muuttunut arviointi 

Uhanalaisten lajien luetteloissa oleva 
e/u-sarake: 

u = ehdotus luonnonsuojeluasetuk
sella nimettäväksi uhanalaiseksi 
lajiksi 

e = ehdotus luonnonsuojeluasetuk
sella nimettäväksi erityisesti 
suojeltavaksi lajiksi 

4.2 Selkärankaiset eläimet 

Nisäkkäät, linnut, matelijat, sammakko
eläimetjakalatkuuluvatselkärankaisten 
eläinten alajaksoon (Craniata). Kaikkien 
näiden eläinryhmien lajista tunnetaan 
hyvin, ja suurimmasta osasta lajistoa on 
kantojen suuruudesta ja kehityksestä 
riittävästi tietoa uhanalaisuuden arvioi
miseksi myös uudella arviointimenetel
mällä. Käytettävät kriteerit soveltuvat 
parhaiten selkärankaisten eläinten arvi
ointiin. Uhanalaisuuden arvioinnissa 
työryhmää ja sen eläinjaostoa auttoivat 
teksteissä mainitut asiantuntijat. Koska 
arviointi perustui nyt kvantitatiivisiin 
kriteereihin, se voitiin perustaa aikai
sempaa enemmän julkaistuun tai julkai
semattomaan tutkimustietoon, joten asi
antuntijoita ei käytetty yhtä paljon kuin 
edellisissä uhanalaisuuden arvioinneissa. 

Selkärankaisten eläinten lajimäärä 
Suomessa on 383, kun mukaan otetaan 
myös arvioidut lajia alemmat taksonit ja 
kalojen paikalliskannat. Näistä jätettiin 
arvioilnatta 20 lajia, muun muassa ihmi
sen Suomeen siirtämiä ja tänne vakiin
tuneita nisäkkäitä ja lintuja. Myös eräät 
ainakin lähes vuosittain täällä pesivät 
vakinaiseen pesimälajistoomme luetta
vat linnut, joilla ei kuitenkaan katsottu 
olevan Suomessa omaa vakiintunutta 
kantaa, jätettiin arvioimatta. Puutteellises
ti tunnetuiksikatsottiin viisinisäkäs-, yksi 
lintu-ja 11 kalalajia. Talouskaloihinkuu
lumattomat, varsinkin meressä elävät 
kalalajit ovatkin huonoimmin tunnettu
ja selkärankaisimnme. Lajeista, joiden 
tiedot katsottiin riittäviksi noin kaksi 
kolmasosaa (68%) arvioitiin elinvoimai
siksi. 

Hävinneiksi arvioitiin kahdeksan sel
kärankaista (2,3 % ), uhanalaisiksi 50 
(14,5 %) ja silmälläpidettäviksi 52 lajia 
(15,0% ). Näiden ryhmien elin ympäris
töjä, uhanalaisuuteen johtaneita tekijöi
tä ja uhkia esitellään kunkin ryhrnän 
kohdalla. Teksteissä esitellään myös ar
viointi perusteita ja lajien nykyistä tilan
netta Suomessa. Vanhalla menetelmällä 
tehtyä arviointia verrataan edelliseen 
uhanalaisarviointiin sekä tarkastellaan 
suojelun ja hoidon toteutumista ja tar
peita. 
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Taulukko 4.2.1. Selkärankaisten eläinten jakautuminen luokkiin. 

RE EW CR EN vu Uhan-
alaiset 

Nisäkkäät 2 1 5 1 
Linnut 3 6 6 20 
Matelijat 2 
Sammakkoeläimet 1 
Kalat 2 1 1 4 3 

Selkärankaiset 7 1 8 15 27 

4.2.1 Nisäkkäät 

Uhanalaisuuden arviointi 

Nisäkkäiden uhanalaisuuden arvioin
nissa ei toiminut varsinaista asiantunti
ja työryhmää. Arviointiin osallistuivat 
asiantuntijoina Eero Helle, Heikki Hent
tonen, Asko Kaikusalo, Ulla-Maija Li uk
ko ja Torsten Stjernberg. Lisätietoja an
toivat Antti Below, Ilpo Hanski, Olli 
Haukkovaara, Heikki Hokkanen, Antero 
Mäkelä ja Risto Sulkava. Liito-oravan 
uhanalaisuuden arviointia käsiteltiin 
myös ympäristöministeriön asettaman 
liito-orava työryhmän seminaarissa. 

Nisäkkäistä on lisätietoa karttunut 
tasaisesti. Euroopan nisäkäsatlaksen 
(Mitchell-Jones ym. 1999) ilmestyttyä on 
ajan tasalla olevaa tietoalajien esiintyim
sestä muualla Euroopassa käytettävissä. 
Atlaksessa ei kuitenkaan kartoitettu laji
en levinneisyyttä Venäjällä, mikä on 
Suomen lajistoa ajatellen paha puute. 
Monien uhanalaisten nisäkkäiden tilan
netta Venäjän luoteisosissa käsitellään 
kuitenkin 1998 ilmestyneessä Itä-Fenno
skandian punaisessa kirjassa. Sumnen 
nisäkkäiden alustavat levinneisyyskartat 
on julkaistu Nisäkäsatlaksena (Kaikusa
lo 1993). 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
(RKTL) seuraa suurpetojenkannan suu
ruuksia ja raportoi niistä vuosittain. 
Metsäpeuroja lasketaan lentolasken
noissa. Saukkoseurannan tulokset jul
kaistiin 1999 (Liukko 1999), ja WWF:n 
liito-oravatyöryhmä julkaisi loppura
porttinsa 1996 (Liito-oravatyöryhmä 
1996). Liito-oravan suojelua tarkastele
maan perustettiin 1998 ympäristömi
nisteriön kutsuma liito-orava työryhmä. 
Yksittäisten nisäkäslajien suojelua var
ten on myös alettu perustaa omia yhdis-

7 
32 
2 
1 
8 

50 

NT LC Riittävät DD Arvi- NE Kokonais-
tiedot oitu lajimäärä 

8 36 53 5 58 7 65 
37 156 228 1 229 II 240 

1 2 5 5 5 
4 5 5 5 

6 38 55 II 66 2 68 

52 236 346 17 363 20 383 

tyksiä. Toiminnassa on ainakin yhdistyk
set ilveksen ja liito-oravan suojelemi
seksi. Lepakkotutkimus on viime vuosi
na ollut aikaisempaa aktiivisempaa, ja 
yliääni-il1naisimen eli detektorin lisään
tynyt käyttö on tuonut paljon uutta tie
toa. RKTL:n valtakunnallisista riistakol
miolaskennoista saadaan tietoja myös 
uhanalaisten lajien esiinty1nisestä ja 
runsaudesta. Saimaannorpan seuran
nasta ja suojelusta vastaavat WWF, Joen
suun yliopisto ja Metsähallitus. Saimaan
norpan runsautta ja lisääntylnistä seura
taan jatkuvasti mm. kevättalvisin kuut
tilaskennoin. Metsäntutkimuslaitos ja 
Maatalouden tutkimuskeskus seuraavat 
pikkunisäkkäidenrunsaudenvaihteluita. 

Suomessa tavataan yhteensä 64 nisä
käslajia. Itämerellä taantuneen pyöriäi
sen (Phocaena phocaena) lisäänty1nisestä 
Suomessa ei ole varmoja tietoja, joten 
sitä ei otettu mukaan. Kimolepakko (Ves
pertilio murinus) katsottiin myös satun
naisvieraaksi, vaikka sen vakinainen 
esiintyminen maassamme onkin mah
dollista. Koska uhanalaisuustarkastelus
sa norpan alalajit on käsitelty erikseen, 
on käytetty yhteislajimäärää 65. Näistä 
jätettiin arvioilnatta ihmisen tänne siir
täinät lajit, joiden ei voida katsoa esiin
tyvän täällä luontaisella levinneisyys
alueellaan. 

Uuden luokituksen soveltaminen 

Uusi luokitus soveltuu kaikkein parhai
ten maalla elävien selkärankaisten eläin
ten arviointiin. Useimmista nisäkkäistä 
ei kuitenkaan ole saman tasoisia luku
määrätietoja kuin linnuista, eikä myös
kään yhtä kattavaa seurantaa. Suurpeto
jen ja muiden uhanalaisten lajien lisäksi 
tiettyjen riistaeläinten kannan kokoa ja 
muutoksia voidaan seurata riistakol-
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4 säkkäistä ei ole edes karkeita ... ,...._ ................. . 

Jakautuminen luokkiin 

nonnaalisti. 
Puutteellisesti tunnetuiksi J.U.,Jl.'-.LL.._ .... 

Taulukko 4.2.2. Nisäkkäiden jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 58 lajia %) 

Riittävät tiedot: 
joista uhanalaisia, 

Luokka 
Lajien lukumäärä 

Osuus 
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Hävinneiden nisäkkäiden luettelo 

Laji Luokka Elinym- Uhanalai- 1990 2000 4 
päristöt suudensyyt 

Mustela lutreola (Linnaeus) RE Vj, Vp, Vsk P, Muk, Vr H H 
vesikko, flodiller 

Rattus rattus (Linnaeus) RE lr Mu H H 

mustarotta, svart råtta 

Taulukko 4.2.3. Nisäkkäiden ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö Hävinneet Uhanalaiset Silmällä-
pidettävät 

Metsät 4 (57.1 %) 3 (37.5 %) 
Vanhat kangasmetsät 

Lehtometsät 
Metsät erittelemättä 2 3 

Vedet (50.0 %) (14.3 %) 4 (50%) 
Itämeri 2 

Järvet ja lammet 

Joet 
Purot 

Tunturipaljakat (14.3 %) 

Tunturikankaat 

Perinneympäristöt ja muut ihmisen (50.0 %) (14.3 %) (12.5 %) 
luomat ympäristöt 
Viljelymaat 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 
Rakennukset 

Yhteensä 2 7 8 

Taulukko 4.2.4. Nisäkkäiden ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Hävinneet Uhanalaiset Silmällä-
pidettävät 

lkm osuus lkm osuus lkm osuus 

Pyynti 1 50.0 o/o 5 71.4% 5 62.5 o/o 
Rakentaminen 1 14.3 o/o 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 1 14.3 o/o 
Kemialliset haittavaikutukset 3 37.5 o/o 
Muu tunnettu syy 1 50.0 o/o 

Yhteensä 2 100% 7 100 o/o 8 JOO% 

Taulukko 4.2.5. Nisäkkäiden ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus 

Pyynti 3 42.9 o/o 5 62.5 o/o 
Häirintä ja liikenne 1 14.3 o/o 
Rakentaminen 1 14.3 o/o 
Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 1 12.5 o/o 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 1 14.3 o/o 
Kemialliset haittavaikutukset 2 25.0 o/o 
Muiden lajien aiheuttama kilpailu 1 14.3 o/o 

Yhteensä 7 100% 8 100% 
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Uhanalaisten nisäkkäiden luettelo 

laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka-
päristöt suudensyyt tekijät 

Alopex lagopus (Linnaeus) CR Dl Tk P, Muk Muk, H 

naali, fjällrev 

Canis lupus Linnaeus EN (CR Dl) M p p 

susi, varg 

Eliomys quercinus (Linnaeus) EN Dl Ml, lp p p 

tammihiiri, trädgårdssovare 

Gulo gulo (Linnaeus) EN (CR Dl) M P,H P,H 

ahma, järv 

Myotis nattereri (Kuhl) EN C2a, Dl lp R, Ml, H R, Ml, H 

ripsisiippa, fransfladdermus 

Phoca hispida saimensis (Nordq.) EN Dl 

saimaannorppa, saimensäl 

Pteromys volans (Linnaeus) vu Alac 

liito-orava, flygekorre 

tensä pohjoisrajalla. Lajista ei ole yhtään 
havaintoa vuoden 1987 jälkeen, jolloin se 
tavattiin Hollolassa. Yllättävää on, että 
ripsisiippaa ei ole tavattu 1990-luvulla 
detektorihavainnoinnin runsastumises
ta huolimatta. Ripsisiipan havaittavuus 
ja tunnistettavuus detektorilla ei kuiten
kaan ole kovin hyvä, joten se saattaa 
edelleenkin jäädä huomaamatta. 

Silmälläpidettävät nisäkkäät 

Sihnälläpidettävistä nisäkkäistä puolet 
elää vesissä ja vesien varsilla. Euroopan
majava on katsottu palautetuksi Suo
meen niin läheltä tuodulla kannalla, että 
se on otettu arviointiin mukaan. Sata
kunnassa elävän kannan koko on jo 
noussut yli 1 000 yksilön. Kanta kasvaa 
koko ajan, ja smnalla euroopanmajava 
laajentaa levinneisyysaluettaan. Paikoi
tellen euroopanmajava ja kanadanmaja
va kohtaavat jo toisensa, mutta lajien 
välisistä suhteista tällaisissa tilanteissa 
ei vielä ole saatu paljon tietoa. Syynä 
ovat mm. lajien erottamisvaikeudet 
maasto-olosuhteissa. Viime aikoina on 
tehty ehdotuksia euroopanmajavan siir
tämisestä uusille alueille, joilta kanadan
majava metsästettäisiin ensin kokonaan 
pois. 

Halli ja itämerennorppa on myös 
luokiteltu silmälläpidettäviksi. Niiden 
lisääntymistulos on parantunut, vaikka 
kaikista lisääntymishäiriöistä ei vielä
kään ole päästy eroon. Varsinkin halli
kanta on kasvanut, ja kalastukselle aihe
utuvien vahinkojen vuoksi paineet kan-

Su~m~n laj,~n uhanalaisuus 2000 

Vsk P, H, Vr, Kh H, P, Vr 

Mkv, Mlv Mp, Ml Mp, Ml 

nan pienentämiseksi ovat lisääntyneet 
viime aikoina. Norppakannan kehitys 
on vaihdellut eri osissa merialuetta. Sa
lnaan aikaan kun Suomenlahden ja ete
läisen Itämeren norppakanta on taantu
nut, on Pohjanlahden kanta jatkuvasti 
kasvanut. Kummankin hylkeen kannat 
ovat yhteisiä naapurimaiden kanssa. 
Koko Itämeren hallikannaksi on arvioitu 
7 200 yksilöä. 

Saukon kanta on noin 2 000 yksilöä, 
joten lisääntymiskykyisten yksilöiden 
määrä ylittää uhanalaisten rajan. Kanta 
on kasvanut ja saukko on palautunut 
monille alueille, joilta se välillä lähes 
hävisi. Aivan viime aikoina on tehty 
useita havaintoja myös Ahvenanmaalta. 
Kannan kehitys on kuitenkin vaihteleva, 
ja aivan viime vuosina kokonaiskanta 
lienee taas pienentynyt. Saukon esiinty
mistä on seurattu vuodesta 1995 laajan 
tutkimushankkeen puitteissa, jossa on 
pyritty selvittämään seuranta- ja kan
nanarviointimenetelmien toimivuutta. 

Metsissä elää kolme sillnälläpidettä
vää lajia. Ilveksiä ja karhuja oli vuoden 
1998lopussa Suomessa kumpiakin noin 
800 yksilöä. Molemmat lajit ovat lisään
tyvien yksilöiden määrän perusteella 
vaarantuneita, mutta luokkaa on alen
nettu Suomen ulkopuolisen täydennyk
sen ja kannan kasvun perusteella. Ilves 
on levinnyt melko tasaisesti poronhoito
alueen eteläpuoliseen osaan, ja poron
hoitoalueelia elää vain noin 40 ilvestä. 

Karhu on runsaimminaan Itä-Suo
messa, n1utta se on tasaisimmin koko 
maassa esiintyvä suurpetomme. Karhun 

1990 2000 e/u 

E E e 

V V 

E E e 

E V 

E E e 

E E e 

St St u 
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Lutra lutra 
saukko, utter 

Lynx lynx (Linnaeus) 
ilves, 

Mustela putorius (Linnaeus) 

hilleri, 

Phoca hispida botnica (Schreber) 
itämerennorppa, vikare 

Rangifer tarandus fennicus (Lönnb.) 

metsäpeura, skogsvildren 

Ursus arctos Linnaeus 

karhu, brunbjörn 
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sukupuolijakautu1na vaihtelee 1naan 
osissa. Uusille alueille siirtyvät enshn
Inäiseksi nuoret urokset. Suomen länsi
osassa urosten osuus kannasta onkin 
korkeampi kuin Itä-Suomessa. 
kanta rajan takana Karjalassa on voima
kas, lähes 3 000 yksilöä. Sekä ilveksen että 
karhun lisääntymistulos on kohtalaisen 
hyvä, ja niidenkanta on kasvanutviime
aikaisesta säännöllisestä 
huolimatta. Kantojen suuruus on 
täysin ih1nisen toimista 

on ene1nmän ongehnia 
liikenneonnettomuuksien 

kovina talvina niillä on ravin
nonsaantivaikeuksia. 
sairaiden ja loukkaantuneiden ilvesten 
hoitamista varten on Wild 
tys perustanut hoitolan. 

Metsäpeuran kanta on kasvanut 
kuvasti ja sen elinalue laajentunut. 
sinkin Keski-Suomeen siirretty kanta 
runsastunut nopeasti, ja sen suuruus 
jo lähes 700 yksilöä. Kuhmon kanta 
kaksikertaa suurempi. Pohjois-Karjalas
sa Ruunaan alueella elää 1nuutmnia kym
meniä metsäpeuroja. Metsätalous 
kuitenkin edelleen heikentää lajin elä
mismahdollisuuksia, ja Kainuussa 
teytyminen poron kanssa 
leen kannan puhtautta. Myös liikenne 
muodostaa kasvavan uhan .. ,L,,.,_,-u''-" 

messa metsäpeurat 
sille lisääntyviä vahinkoja, joista 
taan viljelijöille korvauksia. 

luokka Kriteerit Elinym-

NT Vp, 

NT Vi 

NT Vj, Vp, Vk, 

NT (VU Dl) M 

NT lv, lp 

NT Vi 

NT M 

(VU Dl) M 

Uhanalaisuusluokitusten vertailu 

arvioidut kovin 
toisistaan. Kuusi ker-

silmälläpidettäväksi luokiteltua 
.... ._._ ............ .~..sihnälläpidettävi-

_._._.,_,_._'-'·'" ..... ~ ...... , toisin sanoen uhan-
luettelosta. Hilleriä ei katsottu 

lainkaan uhanalaiseksi vanhalla mene
telmällä arvioituna. 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Vanhalla 1neneteln1ällä tehdyn arvioin-
..... '-' ......................... ei nisäkkäiden uhanalai-

..., ......................... ,.., ..... ole tapahtunut paljon muutok-
sia. Uhanalaisten yhteis1näärä on edel-

Uhanalai- Uhi<a- 1990 2000 

Mu P, H(Sh) H(Sh) 

P, p 

P, P, Kh St St 

Mui, 

Kh, P St St 

P, Sh Sh 
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Taulukko 4.2.6. Nisäkkäiden jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella menetelmällä. 

Uusi menetelmä 
RE CR EN vu NT DD Yhteensä 

Vanha menetelmä 
H 2 2 

E 1 3 4 

V 2 2 

St 1 2 3 
Sh 4 4 

H(Sh) 1 1 
Ei luokkaa 1 5 

Yhteensä 2 1 5 1 8 5 

Taulukko 4.2. 7. Nisäkkäiden uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointi menetelmällä. 

H E V 

2000 3 4 2 

1990 3 5 2 

1985 2 4 3 

leen sama 16, erittäin uhanalaisista on 
ahma siirretty vaarantuneisiin (V) ja 
vaarantuneista halli silmälläpidettäviin 
harvinaisiin (Sh). Euroopanmajava on 
todettu edelleen hävinneeksi ja palautet
tu kanta silmälläpidettäväksi harvinai
seksi. 

Suojelu ja seuranta 

Nisäkkäiden seurantaa on esitelty jo 
kohdassa uhanalaisuuden arviointi. 
Lainsäädännössä tapahtuneita muutok
sia esitellään mietinnön luvussa 2. Uhan
alaisten lajien suojelun kannalta tärkeä 
kysymys on suurpetojen suojelun ja 
metsästyksen pitäminen tasapainossa. 
Varsinkin susi ja ahma ovat niin uhan
alaisia, ettäkanta ei kestä paljon verotus
ta. Vaikka karhu ja ilves eivät enää ole
kaan häviämisvaarassa, on niidenkin 
metsästys pidettävä niin rajoitettuna, 
että kantojen kasvu jatkuu. Suurpetojen 
suojelun tavoitteet olisi tarkistettava. 

Hillerin kannan suuruutta ja kehitys
tä olisi seurattava nykyistä tarkemmin. 
Kenttämyyrän todellinen levinneisyys ja 
runsaus Suomessa pitää 1nyös selvittää. 
Suomi on vuonna 1999 allekirjoittanut 
kansainvälisen lepakoidensuoj elusopi
muksen. Lepakoiden seuranta olisi jär
jestettävä niin kattavaksi, että myös 
puutteellisesti tunnetuista lajeista saa
daan riittävästi tietoja. Lepakoiden suo
jelemiseksi on Hämeenkyrössä sijaitse-
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St Sh Sp Yhteensä M 

3 4 16 

3 3 16 1 

6 1 1 17 

vanmuseorakennuksen yläkerta varattu 
kokonaanlepakkoyhdyskunnalle. Muut
kin löytyvät huomattavat lepakkoyh
dyskunnat kaipaavat virallista tai epävi
rallista suojelua. 

Naalin suojelemiseksi on käynnissä 
Ruotsin vetämä LIFE-hanke, jossa Suomi 
on mukana. Muita LIFE-NATURE-ra
haston tukemia nisäkäshankkeita ovat 
olleet liito-oravan suojelu Nuuksiossa 
(käynnistymisvuosi 1995), Saimaannor
pan hoitosuunnitelman laatiminen Pih
lajavedellä (1995) ja 1netsäpeuran rotu
puhtauden turvaaminen (1998). 

Liito-oravan suojelusta on käyty pal
jon keskustelua. Liito-orava kuuluu 
Luontodirektiivin liitteen II lajeihin. Sen 
suojelu sisältyy siis Natura 2000-ohjel
maan. Liito-oravaesiintymiä on niin pal
jon, että kaikkien suojeleminen ei ole 
mahdollista. Liito-oravatyöryhmä ja 
ESSU-työryhmä arvioivat liito-oravan 
suojelu tarvetta. Työryhmien suositusten 
perusteella tullaan antamaan tarkemmat 
ohjeet esiintymispaikkojen metsien kä
sittelystä. 
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4.2.2 Linnut 

Uhanalaisuuden arviointi 

Lintujen uhanalaisuutta arvioivassa 
ryhmässä toimivat työryhmän ulkopuo
lisina asiantuntijoina Mika Asikainen, 
Pertti Koskimies, Mauri Leivo, Markku 
Mikkola-Roos, Pertti Saurola ja RistoA. 
Väisänen. Luetteloa kmnmentoivat tai 
yksittäisten lajien arviointia täsmensi
vät Antti Below, Lennart Saari ja Raimo 
Virkkala. 

Lintujen uhanalaisuuden tarkastelu 
toteutettiin arvioiinalla laji lajilta kaikki 
Suomessa vakituisesti pesivät linnut. 
Tarkasteltu ja lajeja oli yhteensä 240, jois
ta kuitenkin pikku-uikku (Tachybaptus 
ruficollis), niittysuohaukka (Circus py
gargus), pikkuhuitti (Porzana parva), pik
kusirri (Calidris minuta), kuningaskalas
taja (Alcedo atthis), virtavästäräkki (Mo
tacilla cinerea) ja mustaleppälintu 
(Phoenicurus ochruros) jätettiin arvioi
matta (luokka NE). Ne katsottiin tulok
kaiksi, joilla ei vielä ole omaa vakiintu
nutta suomalaista kantaa, vaikka ne pe
sivätkin nykyisin maassamme lähes joka 
vuosi. Myös 1nerimetso (Phalacrocorax 
carbo) jätettiin vielä arvioimatta, vaikka 
sen kanta onkin rajussa nousussa. Vaik
ka se aivan ilmeisesti on tullut jäädäk
seen, sen vakiintumisesta ei vielä voi 
olla varma. Merimetso pesi maassamme 
ensimmäistä kertaa vuonna 1996, vuon
na 1999 kanta oli jo yli 150 parin suurui
nen. Arvioimatta jätettiin myös ihmisen 
maahamme istuttamina kanadanhanhi 
(Branta canadensis) ja fasaani (Phasianus 
colchicus) sekä valkoposkihanhi (Branta 
leucopsis), jonka nopeasti runsastuva 
kanta on ainakin osittain alkanut tarha
karkulaisista. Lisäksi uusikantamn1e on 
vakiintunut kauaksi lajin luontaisesta 
levinneisyysalueesta. Kokonaan tarkas
telematta jätettiin seuraavat Suomen 
pesi111älinnustoon eri yhteyksissä luetut 
lajit, jotka eivät pesi maassamme vuosit
tain: lumihanhi (Anser caerulescens), 
lampiviklo (Tringa stagnatilis), nummi
kirvinen (Anthus campestris), sitruuna
västäräkki (Motacilla citreola), mustapää
tasku (Saxicola torquata),ruokosirkkalin
tu (Locustella luscinioides), pähkinänak
keli (Sitta europaea), pussitiainen (Remiz 
pendulinus), valkopäätiainen (Parus cya-

Suow~r laJl~,n uhanalaisuus :iOpo 

neus) ja keltahemppo (Serinus serinus) 
Alkuvaiheessa annettuja uhanalai

suusluokkia ja kriteerejä tarkistettiin 
vielä useassa kokouksessa, ja arvioinnin 
tueksi hankittiin saatavilla olevaa lisätie
toa. Arviointi perustui pääasiassa työ
ryhmän työn aikana ilmestyneeseen kir
jaan Muuttuva pesimälinnusto (Väisä
nen ym. 1998), jonka käsikirjoitus oli 
alusta asti käytettävissä. Kirjaan on 
koottuna 1970-ja 1980-lukujenAtlas-kar
toitusten lisäksi käytettävissä olevat lin
jalaskenta-aineistot ja muita pitkäaikai
sia seuranta-aineistoja. Näin viimeaikai
sista lintukantojen muutoksista oli käy
tettävissä poikkeuksellisen kattavasti 
tietoja. Arviointia vaikeutti jossain Inää
rin se, että monien lajien kohdalla tuo
rein kannanarvio perustui noin 10 vuo
den takaisiin tietoihin, vaikka ne olikin 
pyritty saattamaan kirjan julkaisua jan
kohdan mukaisiksi. Koska uhanalaisuu
den tarkastelujakso pitkäikäisimpiä lin
tuja lukuun ottamatta on viimeiset 10 
vuotta, puuttui tältäratkaisevalta jaksoi
ta joistakin lajeista tietoja. Toisaalta eri 
yhteyksissä julkaistut ja julkaisematto
mat talvilintulaskentoj en, petolintuseu
rannan, linja-arviointiaineiston, lintu
asemaseurannan, sisämaan seuranta
pyynnin, vesilintulaskentojen ja riista
kolmiolaskennan ym. tulokset kertovat 
muutoksista aivan viimeisimmiltäkin 
vuosilta. Julkaistujen tietojen lisäksi tie
toja kantojen suuruuksista ja kehityk
sestä saatiin IBA tiedoista (Important 
Bird Areas) sekä yksittäisiltä tutkijoilta. 

Tiedot katsottiin yleensä arviointia 
varten riittäviksi. Ainoastaan vuori
hemppo (Carduelis flavirostris) luokitel
tiin puutteellisesti tunnetuksi (DD). 
Käsitykset sen kannan suuruudesta ovat 
varsin vaihtelevia ja perustuvat pieniin 
aineistoihin, eikä vuosien välisestä vaih
telusta ole juuri mitään tietoja. 

Lintuasiantuntijaryhmä käytti myös 
varsin paljon aikaa vastuulajikysymyk
sen pohtimiseen. Linnuista koko Eu
rooppaa koskevat kannanarviot ja levin
neisyystieto ovat paremmat kuin muista 
eliöryhmistä. Siksi linnut katsottiin so
pivaksi ryhmäksi, jota tarkastelemalla 
tarkennettiin vastuulajien valintape
rusteita. Luettelo vastuulajeista valintape
rusteineen esitetään mietinnön luvussa 6. 
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Uuden luoldtul<sen soveltaminen 
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11,,r,,o, arviointiin varsin 

runsastuneen 
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huolimatta kannat ovat edelleen 
1950-luvulla. Kriteerien 
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Taulukko 4.2.8. Lintujen jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 229 lajia (95.4 %) 

Riittävät tiedot: 228 lajia Puutteellisesti 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 321ajia (14.0 %) tunnetut, DD: 

1 laji 
Luokka RE CR EN vu NT LC 
Lajien lukumäärä 3 6 6 20 37 156 
Osuus 1,3 o/o 2,6% 2,6 o/o 8,8 o/o 16,2 o/o 68,4% 

Taulukko 4.2. 9. Hävinneiden, uhanalaisten ja silmälläpidettävien lintujen lajimäärät lahkoittain. 

Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät Peslmälajit 
lkm lkm osuus lkm osuus lkrn 

Kuikkalinnut (Gaviiformes) - -
Uikkulinnut (Podicipediformes) - -
Pelikaanilinnut (Pelecaniformes) - -
Haikaralinnut (Ciconiiformes) - -
Sorsalinnut (Anseriformes) - 2 
Päiväpetolinnut (Accipitriformes) 1 3 
Jalohaukkalinnut (Falconiformes) - 3 
Kanalinnut (Galliformes) 1 -
Kurkilinnut (Gruiformes) - 1 
Rantalinnut (Charadriiformes) 1 II 
Kyyhkylinnut (Columbiformes) - 2 
Käkilinnut (Cuculiformes) - -
Pöllölinnut (Strigiformes) - 1 
Kiitäjälinnut (Apodiformes) - -
Kehrääjälinnut (Caprimulgiformes) - -
Säihkylinnut (Coraciiformes) - -
Tikkalinnut (Piciformes) - 3 
Varpuslinnut (Passeriformes) - 6 

Yhteensä 3 32 

ta uhanalaisia on lähes puolet ja päiväpe
tolinnuista sekä rantalinnuista noin nel
jännes. Suurimmassa lintulahkossa, var
puslinnuissa on vähän uhanalaisia lajeja 
(vain 6% ), silmälläpidettäviä varpuslin
tuja on kaksinkertainen määrä. 

Hävinneet linnut 

Kiljukotka luokiteltiin hävinneeksi. Sen 
pesintää ei ole varmistettu sitten 1970-
luvun. Tämäkin pesintä oli ilmeisesti 
yksittäinen eikä edustanut säännöllises
ti pesivääkantaa.Joitakin pesintään viit
taavia havaintoja on tehty sen jälkeen
kin. Laji pesii Suomen rajan lähellä Vii
purin alueella, mutta leviämisestä Suo-

Hävinneiden lintujen luettelo 

Laji Luokka 

Aquila clanga Pallas RE 
kiljukotka, större skrikörn 
Coturnix coturnix (Linnaeus) RE 
viiriäinen, vaktel 

Gallinago media (Latham) RE 
heinäkurppa, dubbelbeckasin 

Suom~n lajien uh~rlalaisuus 20~p 

- 1 50,0 o/o 2 

- - - 4 
- - - 1 
- 1 50,0 o/o 2 

7,7 o/o 3 II ,5 o/o 26 
25,0 o/o 4 33,3 o/o 12 
60,0 o/o 1 20,0 o/o 5 

3 42,9 o/o 7 
14,3 o/o 1 14,3 o/o 7 
24,4 o/o 5 11,1% 45 
40,0 o/o - 5 

1 100,0 o/o 1 
10,0 o/o - - 10 

- - - 1 
- 1 100,0 o/o 1 
- - - 1 

42,9 o/o 2 28,6 o/o 7 
6,0% 14 14,0% 100 

13,5% 37 15,6% 237 

men puolelle ei ole merkkejä. Kiljukotka 
on muutenkin voimakkaasti taantunut 
lähialueilla, mm. Virossa, joten sen pa
lautuminen lajistoomme näyttää epäto
dennäköiseltä. Sumnessa tavattujen har
halievien yksilöiden määräkin näyttää 
pienentyneen, vaikka kiljukotkien tun
temus on parantunut. 

Viiriäisen tilanteessa ei ole tapahtu
nut muutoksia. Tavattujen yksilöiden 
määrätvaihtelevatvoimakkaasti vuosit
tain, viimeinen varmistettu pesintä on 
1970-luvulta. Heinäkurpan arveltiin 
edellisessä tarkastelussa olevan palaa
massa pesimälajistoomme. Viime vuo
silta ei kuitenkaan ole varmistettu ja pe
sintöjä, ja laji katsottiin hävinneeksi. 

Elinym- Uhanalai- 1990 2000 
päristöt suudensyyt 

Rj, M P, H, Mu E H 

lv P,Pm, Mu H H 

lk, Ts, S P, N, Mu E H 

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE 240 
II lajia 
(4,6 %) 
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Uhanalaiset linnut 

arvioiden uhanalaisia. 
sivä kanta on noin 50 paria. 

vocv1 ~~·un~r~Peräineren ÅLÅ'~Å,Å,UÅ~LL 

Saaristomerellä se 

Metsät 
Vanhat kangasmetsät 

Muut kangasmetsät 
Vanhat lehtometsät 

Muut lehtometsät 
Harjumetsät 

Metsät erittelemättä 

Suot 
Nevat 

Rämeet 

Suot erittelemättä 

Vedet 
Itämeri 

Järvet ja lammet 
Kosket 

Rannat 
Itämeren hietikkorannat 

Itämeren niitty- ja luhtarannat 

Itämeren rannat erittelemättä 

Järven- ja joenrannat erittelemättä 

Kalliot 
Kalliot erittelemättä 

Tunturipaljakat 
Tunturikankaat 

Tunturi kalliot, -louhikot ja -kivikot 

Tunturikosteikot 

Perinneympäristöt ja muut ihmisen 
luomat ympäristöt 
Kosteat niityt ja ojanpientareet 

Viljelymaat 

puutarhat 

Rakennukset 

Yhteensä 

Hävinneet Uhanalaiset Silmällä
pidettävät 

3.5 %) 

.6 
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vuonna 1998 pesivä kanta oli noin 150 
paria. Myös Pohjois-Suomen erillinen 
kanta on tasaisesti kasvanut, Vuonna 
1999 todettiin jo 19 pesintää. Pesimistu
los on parantunut merialueella tasaises
ti, Lapissa tilanne on vaihtelevampi. 
Vuonna 1998lentoonlähtikaikkiaan 142 
poikasta. Merikotka levittäytyy Etelä
Suomessakin vähitellen uusille alueille. 
Sen kanta täyttää ainoastaan D-kritee
rin. Kaikki kannanarviossa mukana ole
vat linnut eivät pesi, lisääntymiskykyis
ten yksilöiden määrä on kuitenkin vä
hintään erittäin uhanalaisten ja vaaran
tuneiden luokkien rajalla (250 yksilöä), 
ja kannan jatkuva kasvu puoltaa vaaran
tuneeksi luokittelua. 

Räyskän kanta (arvio noin 720 paria) 
on taantunut 1970 luvulta alkaen (suu
rimmillaan noin 1000 paria). Räyskä pe
sii noin 20 yhdyskuntana (joista suurin
kin alle 100 paria) pitkin koko rannikkoa. 
Esiintyminen on pirstoutunut, vaikka 
yksittäispareja pesiikin siellä täällä kolo
nioiden välialueilla. Räyskän sukupolvi
aika on pitkä, vähintään 8-10 vuotta. 
Kolmen sukupolven aikana tapahtunut 
taantuminen on hyvin lähellä erittäin 
uhanalaisten raja-arvoa. Räyskä taantuu 
koko Itämeren alueella, joten sen ei voi
da olettaa saavan täydennystä muualta. 

Tulokaslajina aiemmin uhanalaisiin 
kuulumattoman etelänkiislan Suomen 
esiintymä on varsin erillinen, ja kannan 
koon (noin 40 paria) perusteella laji si
joittuisi erittäin uhanalaisiin. E telänkiis
la saa kuitenkin täydennystä muun Itä
meren voimistuvasta kannasta. Laji on 
hyvin herkkä esimerkiksi öljyonnetto
muuksille, ja pesiminen on keskittynyt 
Suomessa yhteen paikkaan. 

Rehevien sisävesien linnuista on 
uhanalaisiksi katsottu vähälukuiset ras
taskerttunen (VU), mustatiira (VU) ja 
liejukana (VU) sekä voimakkaasti taan
tunut naurulokki (VU). Mitään niistä ei 
aiemmin katsottu uhanalaisiksi tulokas
luonteensa vuoksi. 

Rastaskerttunen on kannan suuruu
den (60 -100 paria) perusteella arvioitu
na erittäin uhanalainen. Kantamme kat
sottiin kuitenkin olevan siinä määrin 
etelästä tulevan täydennyksen varassa, 
että luokkaa alennettiin yhdellä. Rastas
kerttunen on levinnyt maahamme vasta 

'suom~p lajiery uha.;t.ala.isuuslOOO 

1900-luvulla. Siihen ei myöskään kohdis
tu mitään selvää ihmisen aiheuttamaa 
uhkaa. 

MustatiiTa on liittynyt Suomen vaki
naiseen pesimälinnustoon viime vuosi
kymmeninä. Sillä on ollut jo viitisentois
ta vuotta vahvahko keskittymä Evijär
vellä, muualla pesinnät ovat pääasiassa 
yksittäisiä ja satunnaisluonteisia. Suo
men kanta (noin 20 paria) on katsottu 
siinä määrin epävakaaksi ja ulkopuoli
sesta täydennyksestä riippuvaiseksi, että 
luokkaa on alennettu kahdella. 

Liejukana on vakiintunut Suomeen 
tämän vuosisadan alussa. Sen kanta on 
vaihdellut voimakkaasti. Pitkään kasvus
sa ollut kanta alkoi taantua 1980-luvulla, 
mutta on aivan viime vuosina taas elpy
nyt. Luokittelu on tehty pelkästään pesi
vän kannan suuruuteen (50- 200 paria) 
perustuen. 

Naurulokki on muita rehevien vesien 
uhanalaisialajeja paljonrunsaampi. Sen 
voimakas runsastuminen ja leviäminen 
kääntyi jo 1970-luvun alusta lähtien sel
väksi taantumiseksi, joka on ollut voi
makkainta lajin ydinalueilla, esimerkik
si Etelä-Hämeessä. Merkille pantavaa 
on, että etenkin suurimmat yhdyskun
nat ovat hävinneet, ja laji on siirtynyt 
pesimään pienempinä yhdyskuntina ja 
usein aikaisemmasta poikkeavaan ym
päristöön. Yksittäisten suuryhdyskun
tien, kuten Helsingin Vanhankaupun
ginlahdella, häviämiseen löytyy selittä
viä tekijöitä usein myös ympäristömuu
toksista, mutta yleisen taantumisen syyt 
eivät ole yksiselitteisiä. Syinä ovat ilmei
sesti ainakin pienpetojen, varsinkin 
minkin saalistuspaine, mutta myös ra
vinnonsaantiin liittyvät muutokset. 

Selkälakin taantumisessa on suuria 
alueellisia eroja. Pahin romahdus on il
meisesti kuitenkin jo ohitse. Tarkastelu
jakson kuluessa (3 sukupolvea, vähin
tään 20 vuotta) taantuminen täyttää A
kriteerin. Vaikka kanta on edelleen noin 
7 000 paria, läheskään kaikki linnut eivät 
pesi. Meillä pesivän alalajin Larus fuscus 
fuscus maailman kokonaiskannaksi arvi
oidaan vain noin 20 000 paria. 

Metsät ovat uhanalaisten lintujen 
toiseksi tärkein elinympäristö, jossa elää 
kahdeksan lajia. Kangasmetsissä esiinty
viä ovat haarahaukka (EN), maakotka 
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(VU), ampuhaukka (VU), käenpiika 
(VU), tiltaltti (VU) ja sinipyrstö (VU). 
Näistä haarahaukka, kotka ja sinipyrstö 
suosivat vanhoja metsiä, sinipyrstö kaik
kein selvim1nin. Käenpiika elää usein 
myöslehdoissa jaihmisasutuksen tuntu
massa. Ensisijaisesti lehtometsälajeja 
ovat valkoselkätikka (CR) ja pikkutikka 
(VU). Molemmat tulevat kyllä toimeen 
lehtipuu valtaisissa kangasmetsissäkin. 
Ne vaativat lahopu u ta, valkoselkä tikka 
on kuitenkin elinympäristönsä suhteen 
selvästi vaativampi. 

Haarahaukka on aikaisem1ninkin ol
lut ehdolla uhanalaisuusluetteloon. Se 
on kuitenkin jäänyt pois tulokasluon
teensa perusteella. Suomessa haara
haukka elää aivan levinneisyysalueensa 
rajalla. Tästä syystä sen luokkaa on alen
nettu, kuitenkin vain yhdellä, koska sen 
kannankehitys on taantuva koko Itä-Eu
roopassa. 

Maakotkan kanta on kasvanut hitaas
ti 1970-luvulta asti (nykyisin 300-350 pa
ria), joten sen arviointiin soveltuu aino
astaan kriteeri D. Maakotkaan on edel
leenkin kohdistunut vainoa poronhoito
alueella. Tilannetta parantaa toivotta
vasti uusi, kotkakannan asuttujen revii
rien määrään perustuva porovahinkojen 
korvausjärjestelmä. 

Ampuhaukan kam1anarvio 2000-2500 
paria ylittää selvästi D-kriteerin yksilö
määrärajan. Seuranta-aineistojen perus
teella kanta näyttää taantuvan, mutta 
taantumisen suuruutta on vaikea arvioi
da. Kolme sukupolvea on arvioitu 15 -20 
vuoden pituiseksi. Tällä jaksolla taantu
minen täyttää selvästikriteerin Cl, mut
ta myös A-kriteerin on arvioitu täytty
vän. 

Käenpiiasta keskusteltiin jo edellisen 
tarkastelun yhteydessä. Epäillystä taan
tumisesta ei silloin kuitenkaan katsottu 
olevan riittävästi näyttöä, ja laji oli pai
koitellen vielä yleinen. Taantuminen 
näkyy uudemmissa aineistoissa selvästi 
ja täyttää VU:n taantu1niskriteerin. Kan
ta (10 000-20 000 paria) on käymässä niin 
pieneksi, että maalintuseurannassa kä
enpiiasta ei enää viime vuosina ole saatu 
aineistoa. 

Tiltaltti on viime vuosina ollut no
peimmin vähenevä lintulajimme. Kan
nan suuruudeksi arvioidaan nykyisin 

70 000-130 000 paria. Taantuminen on 
ollutvoimakkainta viimeisten 10vuoden 
aikana, vaikka se onkin alkanut jo aikai
semlnin. Syitä ei tunneta. Ne löytyvät 
todennäköisesti talvehtimisalueilta, sillä 
ainakaan Sumnessa tapahtuneet elinym
päristömuutokset eivät selitä romahdus
ta. Pohjois-Ruotsista ja Venäjän puolelta 
ei ole riittäviä vertailutietoja kannan ke
hityksestä. Etelä Ruotsissa tiltaltti on sen 
sijaan viime vuosina runsastunut. Siellä 
kuten Virossakin, 1nissä tiltaltti on edel
leen runsas, pesii eri alalaji kuin Suomes
sa. Alalajien muuttoreittien ja talvehti
misalueiden eroista ei ole riittävästi tie
toa taantumisen syiden arvioimiseksi. 

Sinipyrstö ei tulokasluonteensa 
vuoksi ole vanhalla menetelmällä arvioi
den uhanalainen. Se elää maassamme le
vinneisyysalueensa länsirajoilla. Tästä 
johtuvat sen 1nelko selvät kannanvaihte
lut Sinipyrstö vakiintui 1960- ja 1970-lu
vuilla maahamme, mutta näytti olevan 
lähes kokonaan kateissa 1980-luvun alus
sa. Viilneisten 10 vuoden aikana sini
pyrstöjä on tavattu huomattavan paljon, 
ja linjalaskentojen yhteydessä tehdyt 
havainnot viittaavat siihen, että lajin 
runsautta on aikaisemmin aliarvioitu. 
Nyt pesiväksi kannaksi on arvioitu 50-
300 paria. Sinipyrstö on selväpiirteinen 
vanhojen metsien asukas, jonka saamaan 
täydennykseen vaikuttavat muutokset 
metsien käsittelyssä Suomen itäpuolella. 

Valkoselkätikan todettujen pesintö
jen määrä laski koko1990-luvun alun. 
Vuonna 1991 niitä todettiin vain 11. Sen 
jälkeen pesintöjen määrä on palautunut 
20 tienoille. Elinalue on pirstoutunut 
osa-alueisiin (Päijät-Häme, Etelä-Savo, 
Parikkalan Saaren seutu). Suojelusuun
nitelmassa esitettyjen suojelualueiden 
perustmninen on yhä kesken, mutta huo
mattava osa parhaista tikkametsistä on jo 
suojeltu. Kanta rajan takana Karjalassa 
on selvästi vahvempi, joskin tarkat tiedot 
runsaudesta puuttuvat, mutta täyden
nys sieltä Suomen pesivään kantaan on 
ainakin useimpina vuosina vähäistä. 
Ruotsin noin 30 parin kanta on rmnahta
nut nopeasti, ja vuonna 1998 siellä ei 
varmistettu enää yhtään pesintää. 

Pikkutikan vuosivaihtelut ovat suuria 
ja vaikeuttavat kannan kehityksen tul
kintaa (kannan arvio 4 000-7 000 paria). 



Pikkutikka on kuitenkin taantunut sel
västi, esimerkiksi talvilintulaskennoissa 
väheneminen on ollut selvää. Se on taan
tunut selvästi myös Ruotsissa. Taantu
misen katsottiin ylittävän 20% viimeis
ten 15 vuoden aikana (sukupolviaika 
noin 5 v). 

Ainoa soilla elävä uhanalainen lintu 
on muuttohaukka (EN). Sen kanta kas
voi 1990-luvulla vähitellen yli 100 parin. 
Vuosina 1996-1997 tapahtui kuitenkin 
huolestuttava taantuma. Onnistuneiden 
pesintöjen määrä laski vuosikymmenen 
alun 60 70:stälähes puoleen. Tämän jäl
keen kanta on palautunut ennalleen. 
Vuonna 1999 asuttujareviirejälöydettiin 
102 ja onnistuneita pesintöjä 65. Poikasia 
on kuitenkin parina viime vuonna ollut 
keskimääräistä vähemmän. Viime aikoi
na Oulun läänin parit ovat onnistuneet 
pesinnässään selvästi lappilaisia parem
min. Muuttohaukan levittäytyminen ta
kaisin etelään päin on edennyt hyvin 
hitaasti. Viime vuosina on kuitenkin 
nähty muuttohaukkoja pesimisaikaan 
muutamilla paikoilla Etelä-Suomessa, ja 
ensim1näinen onnistunut pesintäkin on 
pitkän tauon jälkeenhavaittu Oulunlää
nin eteläpuolella. 

Rantojen linnuista on uhanalaisia 
neljä. Niistä Itämeren rantojen lajeja 
ovat etelänsuosirri (CR), rantakurvi 
(CR) ja mustapyrstökuiri (EN). Lapinsir
ri (VU) elää sekä pohjoisten vesistöjen 
varsilla että Perämeren rannikolla. 

Etelänsuosirrin nykyinen pesimä
kanta on todennäköisesti vielä selvästi 
pienempi kuin taulukossa esitetty 100 
paria. Kanta on jakaantunutuseaan pie
neen osa populaatioon, jotka ovat edel
leen taantuvia. Lajin menestyminen on 
rantaniittyjen jatkuvan hoidon varassa. 
E telänsuosirrin suojelun tehosta1niseksi 
on perustettu työryhmä. 

Rantakurvin tilanteessa ei edellisen 
tarkastelun jälkeen ole tapahtunut olen
naisia muutoksia. Vuosikymmenen al
kupuolen taantumisen vuoksi pesivien 
parien määrä hupeni kymmeneen pariin 
vuonna 1995. Sen jälkeen pareja on ollut 
muutamia enemmän. Vuonna 1999löy
dettiin kuitenkin vain 13 pesää eli neljä 
vähe1nmän kuin vuosikymmenen alku
vuosina. Rantakurvi pesii edelleen sekä 
Oulun että Kemin seudulla, 1nutta taan-
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tuminen on tapahtunut pääasiassa Ou
lussa. Rantakurvin elinympäristöjä on 
hoidettu Oulun seudulla. 

Mustapyrstökuirin pesintä on keskit
tynyt Liminganlahden ympäristöön, 
jonne laji vakiintui 1960-luvun alussa. Se 
pesii rantaniityillä, joiden umpeutumi
nen voi tulevaisuudessa heikentää lajin 
elinmahdollisuuksia. Muualta tunne
taan vain satunnaisia hajapesintöjä, eni
ten Ahvenanmaalta. Laji pesii Suomea 
lähinnä Virossa (noin 1 000 paria), mutta 
Limingan kanta on selvästi erillinen. 
Tästä syystäkannankoon (25- 35 paria) 
perusteella määräytynyttä luokkaa ei 
ollut perusteltua alentaa. 

Lapinsirri katsottiin edellisessä tar
kastelussa vain alueellisesti uhanalaisek
si Perämeren rannikolla. Atlas- ja linja
laskenta-aineistojen perusteella se on 
kuitenkin taantunut selvästi myös Lapis
sa. Väheneminen on ilmeisesti ollut voi
makkainta jo ennen viimeistä kymmen
vuotisjaksoa, mutta näyttää jatkuvan 
edelleen. 

Tunturien uhanalaisia lintuja ovat 
tällä hetkellä maamme uhanalaisimmat 
linnut kiljuhanhi (CR) ja tunturikiuru 
(CR), harvalukuinen tunturihaukka 
(EN), satunnaisesti pitkin väliajoin pesi
vä tunturipöllö (EN) ja suppealla alueel
la esiintyvä merisirri (VU). 

Kiljuhanhen kannaksi on arvioitu 
korkeintaan viisi paria. Koko Skan
dinavian kanta on enintään 50 paria. 
Pesintä Suomen Lapissa rajoittui viimei
sinä vuosina yhdelle suppealle alueelle. 
Kesinä 1997-99 ei varmistettu yhtään pe
sintää etsinnäistä huolimatta. Kantaa on 
noin 10 vuoden ajan yritetty voimistaa 
vapauttamaila pesimäalueelle tarhassa 
kasvatettu ja lintuja. Tuloksia istutuksis
ta ei ole kuitenkaan saatu, ja lisäksi käy
tettyjen tarhalintujen alkuperä ei ole 
ollut puhdasta luoteiseurooppalaista 
kantaa. Osassa linnuista on mukana 
tundrahanhen (Anser albifrons) perimää. 
Istutustoiminta päätettiinkin lopettaa. 
Kiljuhanhen suojelua koordinoi edel
leen WWF:nkiljuhanhi työryhmä. Vuo
sina 1997-1999 kiljuhanhen suojelemi
seksi oli laaja LIFE-projekti. 

Tunturikiurun pesiminen Suomessa 
on nykyisin hyvin epävarmaa. Vuoden 
1986 jälkeen ei ole tehty pesintään viit-
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taavia havaintoja. Lajin suojelemiseksi 
ei kuitenkaan ole paljon tehtävissä. 
Taantumisen syyt ovat rajojemme ulko
puolella. 

Tunturihaukkoja pesii Suomessa 
noin 20 - 30 paria, joinakin vuosina 
enemmänkin. Tarkastelujakson aikana 
(kolme sukupolvea noin 20 vuotta) kan
nassa ei ole tapahtunut mainittavia 
muutoksia. D-kriteerin perusteella 
luokka on niukasti CR. Luokkaa on alen
nettu, koska Suomen kannan katsotaan 
kuuluvan kiinteänä osana Fennoskandi
an yhteiseen vakaaseen kantaan. 

Tunturipöllön luokittelu on uusien
kin kriteeri en perusteella erittäin vaike
aa. Tunturipöllö pesii maassamme ny
kyisin vain pitkin väliajoin, ja silloinkin 
pesivien parien määrä vaihtelee suures
ti. Kanta lähialueillakin on hyvin pieni, 
joten runsaammat esiintymät eivät ole 
kovin todennäköisiä. Pesintävuosina la
jia voi uhata häirintä, mahdollisesti vie
lä munien keruukin. Luokittelu on teh
ty viimeisimpien pesimävuosien kan
nan perusteella. 

Merisirrion Suomessa aivan levin
neisyysalueensa reunalla eikä siten ole 
kuulunut aiemmin uhanalaisiin la
j eihimme. Enontekiön suurtuntureilla 
pesivät parit kuuluvat osana Skan
dinavian kantaan. Tästä syystä merisir
rin luokkaa on alennettu kahdella. Pel
kästään yksilömäärän perusteella se si
joittuisi äärimmäisen uhanalaisten jouk
koon. Lisäksi esiintyminen on puutteel
lisesti tunnettu, ja kannan on arveltu 
olevan todennäköisesti suuremmankin 
kuin arvioinnissa käytetty 20 paria. 

Perinneympäristöjen ja muiden ih
misen muokkaamien ympäristöjen lajis
tossa on uhanalaisia lajeja neljä. Kul
tasirkku (CR) on puoliavoimien niitty
jen laji ja peltosirkku (VU) elää viljely
mailla. Turkinkyyhky (VU) ja turturi
kyyhky (VU) elävät ihmisasutuksen pii
rissä pihoilla ja puistoissa, jälkiminäi
nen myös pelloilla. 

Kultasirkku on kotiutunut Suomeen 
1920-luvulta alkaen. Kanta oli suuriin
millaan 1980-luvunlopulla jopa 300 pa
ria. Tällä hetkellä Suomessa pesinee 
enintään 30 paria. Kesällä 1999 ei ilmei
sesti pesinyt kuin muutama yksittäinen 
pari. Kultasirkku on aiemmin esiintynyt 

Suomessa useana varsin erillisenä popu
laationa. Se on vähentynytviime vuosina 
voimakkaasti mm. elinympäristöjen 
huonontumisen takia, ja taantuminen 
ylittää 80% viimeisen 10 vuoden aikana. 
Sen elinympäristötvaativat hoitoa. Kan
ta vaihtelee ilmeisesti luontaisestikin, 
mm. 1nuuttoajan säistä riippuen. Suo
men kanta on mahdollisesti vähitellen 
eriytymässä kokonaan Venäjän kannasta. 

Peltosirkku on selvimmin vähenty
neitä lintulajejamme. Taantumisnopeu
dessa on kuitenkin ollut isoja alueellisia 
eroja. Atlas-aineisto ja linjalaskennat an
tavat ristiriitaisenkuvan 1970-1980-luku
jen kannankehityksestä. Ilmeisesti yh
dyskuntaluonteisesti pesivästä peltosir
kusta saadaan linjalaskennassa helposti 
vääristyneitä tuloksia. Vuotuisseurannan 
mukaan peltosirkku on etenkin 1990-lu
vulla ollut tiltaltin ohella nopeimmin 
vähenevä lintumme. Kanta on ainakin 
alueellisesti pienentynyt yli 80 %, ja ai
kaisemmin yleistä peltosirkkua on esi
merkiksi Hämeessä pitäjien kokoisilla 
alueilla jäljellä enää muutamia harvoja 
pareja. Nykyiseksi kannaksi on arvioitu 
50 000-100 000 paria. Peltosirkku on taan
tunut koko Euroopassa, jonka kannasta 
huomattavan suuri osa pesii Suomessa. 

Turkinkyyhky levisi ja vakiintui Suo
meen 1960-luvulla. Viime aikoina kanta 
(noin 100 paria) ei enää ole runsastunut. 
Turkinkyyhky on meillä enimmäkseen 
paikkalintu, joten Suomenrajojen ulko
puolelta saatava täydennys lienee varsin 
vähäistä. Tästä syystä yksilömäärän pe
rusteella määräytyvää luokkaa on alen
nettu vain yhdellä. Turturikyyhky elää 
Suomessa levinneisyysalueensa rajoilla, 
ja sen esiintymisessä on ollut melkoista 
vaihtelua. Viime vuosina se näyttää jäl
leen taantuneen. Toisin kuin turkinkyyh
ky, se on muuttolintu ja saa helpommin 
täydennystä Suomen ulkopuolelta. Luok
kaa ei kuitenkaan ole alennettu enempää 
kuin yhdellä, koska kanta ei tällä hetkellä 
runsastu, ja taantuminen on todettu 
kaikkialla lähialueillakin. 

Edelliseen uhanalaisuustarkasteluun 
nähden erot uhanalaisten lintujen elin
ympäristöjakautumassa ovat vähäisiä. 
Tämä on varsin yllättävää, sillä puolet 
uhanalaisista lajeista on uusia verrattuna 
edelliseen tarkasteluun. 



Taulukko 4.2.1 1. Lintujen ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus lkm osuus 

Pyynti 3 100% 4 12.5% 3 8.1% 
Keräily ja poiminta 2 6.3% 1 2.7% 
Häirintä ja liikenne 4 12.5% 
Peltomaiden muutokset 4 10.8% 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 3 9.4% 1 2.7% 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 2 5.4% 
Metsien ikärakenteen muutokset 1 3.1% 6 16.2% 
Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 2 6.3% 
Ojitus ja turpeenotto 3 8.1% 
Kemialliset haittavaikutukset 3 9.4% 2 5.4% 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 8 25.0% 3 8.1% 
Ilmastomuutokset 2 5.4% 
Muutokset Suomen ulkopuolella 5 15.6% 2 5.4% 
Muu tunnettu syy 7 18.9% 
Syy tuntematon 1 2.7% 

Yhteensä 3 100% 32 100% 37 100% 

Uhanalaisuuden syyt ja nykyiset uhka
tekijät on uudessa tarkastelussa erotettu 
toisistaan. Häirintä ja niittyjen sulkeu
tuminen ovat ensisijaisena uhanalaisuu
den syynä neljällä lajilla. Pyynti, met
sänhoito ja kemialliset haittavaikutuk
set ovat ensisijaisilla syinä kohnella lajil
la. Peräti kahdeksalle lajille on merkitty 
muu syy, viisi näistä on vähälukuisia la
jeja, jotka eivät ole koskaan olleet meil
lä runsaampia. Tunturikiurun, käenpii
an ja tiltaltin taantumisen arvellaan joh
tuvan muutto- ja talvehtimisalueilla ta
pahtuneista muutoksista. 

Tulevaisuuden kannalta merkittä
vämpää on tarkastella lajiin lähitulevai
suudessa kohdistuvia uhkatekijöitä. 
Muut syyt on näissäkin suurin ryhmä, 

Taulukko 4.2.12. Lintujen ensisijaiset uhkatekijät. 

ne on jaettavissa sekä ilmastotekijöihin, 
kilpailuun että Suomen ulkopuolisiin 
uhkiin. Häirintä on hyvin merkitsevä 
tekijä, ensisijaisena seitsemällä lajilla. 
Häirintä kohdistuu erityisesti arkoihin 
petolintuihin. Luodoilla tai hiekkaran
noilla pesivät selkälokki, räyskä ja pik
kutiira ovat myös häirinnälle alttiita, ja 
mm. lisääntynyt huviveneily uhkaa näi
tä lajeja. 

Niittyjen sulkeutuminen uhkaa ete
länsuosirriä, lapinsirriä ja mustapyrstö
kuiria sekäkultasirkkua. Metsätalouden 
vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea 
tikkoihin ja sinipyrstöön, toissijaisena 
syynä myös moniin petolintuihin. Meri
sirrin ainoaksi uhaksi on nähty kannan 
ja esiintymisalueen pienuus. 

Ensisijainen uhkatekijä Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus 

Pyynti 1 3.1 o/o 1 2.7% 
Häirintä ja liikenne 8 25.0% 4 10.8% 
Rakentaminen 1 3.1% 
Peltomaiden muutokset 5 13.5 o/o 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 4 12.5% 1 2.7 o/o 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 1 2.7% 
Metsien ikärakenteen muutokset 1 3.1 o/o 6 16.2% 
Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 2 6.3% 1 2.7% 
Vesien rakentaminen 1 2.7% 
Kemialliset haittavaikutukset 1 3.1% 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 5 15.6% 2 5.4% 
Ilmastomuutokset 2 5.4% 
Muutokset Suomen ulkopuolella 7 21.9% 9 24.3% 
Muu tunnettu syy 1 3.1 o/o 3 8.1% 
Syy tuntematon 1 3.1 o/o 1 2.7% 

Yhteensä 32 100% 37 100% 

Suomen lajien uhanalaisuus 2900 

4 



4 

88 

Silmälläpidettävät linnut 

Sääksi ei nykyisen kannan kehityksen ja 
pesimäkannan suuruuden perusteella 
täytä uhanalaisen lajin kriteerejä. Kanta 
on kuitenkin monilla alueilla siinä mää
rin tekopesien varassa, että sääksi aiot
tiin ainoana lintulajina sijoittaa luok
kaan suojelunvaraiset. Arviointi perus
tui käsitykseen, että luontaisia pesäpaik
koja on saatavilla niin vähän, että ilman 
tekopesiä sääksi muuttuisi uhanalaisek
si. Kun tästä luokasta luovuttiin, jäi sääk
si silmällä pidettäviin. 

Aikaisemmin silmälläpidettäviksi 
luokiteltujen kehrääjän, koskikaran, 
tuulihaukan, pikkusiepon, kaakkurin, 
punakuirin, mustalinnun, peltopyyn ja 
harmaapäätikan tilanteessa ei ole tapah
tunut olennaisia muutoksia edellisen 
tarkastelun jälkeen. Ne eivät kuitenkaan 
täytä uhanalaisten kriteerejä uudessa 
luokittelussa. Peltopyyn arviointia on 
vaikeuttanut tiedon puute siitä, mikä on 
luonnonvaraista kantaa ja mikä istutettua. 

Ruisrääkän runsaus on viime vuo
sinakin vaihdellut selvästi. Tarkastelu
jakson (kolme sukupolvea on noin 15 
vuotta) kuluessa laji ei ole enää taantu
nut. Viime vuosina ruisrääkkä näyttää 
päinvastoin runsastuneen. Todellista 
pesivien parien määrää ei tiedetä, koska 
pesinnän varmistaminen on vaikeaa. 
Kannan suuruus vie kuitenkin lajin sil
mälläpidettävien rajoille. Lisäksi ruisrää
kän Suomen kanta on riippuvainen lähi
alueiden tilanteesta. Itä-Euroopan, var
sinkin Venäjän kanta on elinympäristö
muutoksista johtuen kasvanutviime ai
koina voimakkaasti ja on nyt ehkä suu
rimmillaan. Jatkossa elinympäristöjen 
kehitys johtanee ruisrääkän uudelleen 
taantu1niseen ja tämä heijastunee Suo
menkin tilanteeseen. 

Kangaskiuru on viime vuosina ollut 
elpymässä ainakin kannan ydinalueella 
Varsinais-Suomessa. Tämä on näkynyt 
sekä muuttajamäärissä että runsastunei
na pesimähavaintoina. Edellisessä tar
kastelussa kangaskiuru katsottiin vielä 
vaarantuneeksi ja sen perusteella 1nyös 
erityisesti suojeltavaksi. 

Kaulushaikara, ristisorsa, ruskosuo
haukka ja nokkavarpunen ovat vähälu
kuisia lajeja, jotka ovat viime aikoina 

vähitellen runsastuneet. Kannan pie
nuuden vuoksi niitä ei kuitenkaan kat
sottu elinvoimaisiksi. Sepelrastaan Suo
Inen vähäinen pesimäkanta liittyy kiin
teästi Skandinavian huomattavasti run
saampaan kantaan. 

Metsähanhen kokonaiskanta on ai
kaisemman taantuman jälkeen ollut lie
västi runsastumassa. Levinneisyysalu
een eteläosissa taantuminen on ollut voi
makkaampaa ja ilmeisesti jatkuu edel
leen. Metsähanhi luokiteltiin silmälläpi
dettäväksi kannan koon ja levinneisyys
alueen pienene1nisen perusteella. Metsä
hanheen kohdistuu myös varsin kova 
metsästyspaine. Luoteis-Euroopassa pe
sivän nimialalajin, jonka kannasta huo
Inattava osa pesii Suomessa, on talvehti
misalueilla tehtyjen laskentojen perus
teella todettu taantuneen voimakkaasti 
viime vuosina. 

Riskilän kokonaiskannan muutoksis
ta ei ole selvää kuvaa. Suomenlahdella ja 
Perämerellä riskilä on vähentynyt selväs
ti, mutta taan tuma ei tä yttäne vaaran tu
neiden A-kriteeriä (kolme sukupolvea 
on noin 20 vuotta). Ruotsissa riskilä on 
taantunut selvästi. Itämeren kanta kuu
luu erilliseen alalajiin Cepphus grylle 
grylle. 

Jänkäsirriäinen ja suokukko ovat 
taantuneet selvästi, mutta eivät niin pal
jon, että ne olisi katsottu uhanalaisiksi. 
Suokukkokantamme otaksutaan saavan 
myös täydennystä rajojen ulkopuolelta, 
sen sijaan hyvin merkittävä osa Euroo
pan jänkäsirriäisistä pesii Suomessa. Ke
räkurmitsan taantuminen on myös il
meistä, mutta sen voimakkuudesta ei ole 
riittävästi luotettavaa tietoa. 

Taantuneita lajeja ovat myös käki, 
pikkulepinkäinen, isolepinkäinen ja kot
tarainen sekä vanhojen 1netsien lajit la
pintiainen, kuukkeli ja pohjantikka. 
Kaksi viimeksi mainittua olivat jo edelli
sessä tarkastelussa alueellisesti uhanalai
sia levinneisyysalueensa eteläosissa. 

Teeri ja metso ovat edelleen varsin 
runsaita. Niiden kannanarvioon sisältyy 
kuitenkin monia virhelähteitä, ja eri 
menetelmillä saadut arviot poikkeavat 
suurestikin toisistaan. Luontaiset suuret 
kannanvaihtelut vaikeuttavat muutos
ten tulkintaa, mutta pitkäaikainen vähe
neminen on selvää. Taantuminen saattai-
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Uhanalaisten lintujen luettelo 

Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e/u 
päristöt suudensyyt tekijät 

Anser erythropus (Linnaeus) CR Ala, Cl +2b, Dl Ts, Rj, S P, Mus, H Mus, H, P E E e 

kiljuhanhi, fjällgås 
Ca/idris alpina schinzii (C.L. Brehm) CR C2a Rin, Rit N,R,H N,H E E e 
etelänsuosirri, sydlig kärrsnäppa 

Dendrocopos /eucotos (Bechstein) CR C2a, Dl Mlv, Mkt Ml, Mp, R Ml, Mp E E e 
valkoselkätikka, vitryggig hackspett 

Emberiza aureo/a Pallas CR Alac, Bl +2cde, Dl lk, Rjn, Rin N, Mus N, Mus e 
kultasirkku, gyllensparv 

Eremophila alpestris (Linnaeus) CR C2a, Dl Tk Mus, Mui Mus, Mui E E e 
tunturikiuru, berglärka 

Xenus cinereus (Guldenstädt) CR Dl Ri, lj Ke,H,R,N R, H, Kh E E e 
rantakurvi, tereksnäppa 

Falco peregrinus Tunsta!! EN Dl Sn, K Kh, P, 0 H, Ke, Vr, 0 V V e 
muuttohaukka, pilgrimsfalk 

Fa/co rustico/us (Linnaeus) EN (CR Dl) Tk P,H H, Ke V V e 
tunturihaukka, jaktfalk 

Limosa Jimosa (Linnaeus) EN Dl Rin y N e 
mustapyrstökuiri, rödspov 
Milvus migrans (Boddaert) EN (CR Dl) Mkv, Rj Mus, P Mus u 
haarahaukka, brun glada 

Nyctea scandiaca (Linnaeus) EN Dl Tk Ke, P, H H, Ke, Mu V V e 
tunturipöllö, fjälluggla 
Sterna albifrons Pallas EN Dl Vi, Rih H,R,Mu H, Mus e 
pikkutiira, småtärna 

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus) vu (EN Dl) Vsr y y 

rastaskerttunen, trastsångare 
Aquila chrysaetos (Linnaeus) vu Dl Mkv, S P, H, Ke, Mi H, Mi, P V V e 
maakotka (kotka), kungsörn 
Aythya mari/a (Linnaeus) vu Cl+2a Vi, Vk, T P, Kh P, Kh, Mus, H V V u 
lapasotka, bergand 
Calidris maritima (Brunnich) vu (CR Dl) Ts y y 

merisirri, skärsnäppa 

Calidris temminckii (Leisler) vu Albc, Cl Rj, Tk, Ri N, Vr N M St u 
lapinsirri, mosnäppa 
Chlidonias niger (Linnaeus) vu (CR Dl) Vsr y y 

mustatiira, svarttärna 

Dendrocopos minor (Linnaeus) vu Alabc Ml, Mkt, Rj Ml, Mp, R Ml, Mp, R St St u 
pikkutikka, mindre hackspett 

Emberiza hortulana Linnaeus vu Alab lv Mus, Pm Mus, Pm St u 
peltosirkku, ortolansparv 
Falco columbarius Linnaeus vu Alab, Cl Mk, S, T Kh, Mu St St u 
ampuhaukka, stenfalk 

Gal/inula chloropus (Linnaeus) vu (EN Dl) Vsr y y 

liejukana, rörhöna 

Ha/iaeetus albicilla (Linnaeus) vu Dl Vi, Vk, M Kh, M, R, P, H H,R,M V V e 
merikotka, havsörn 

jynx torquilla Linnaeus vu Alabc Mk, Ml, lp Mus, M, N Mus, M St u 
käenpiika, göktyta 
Larus fuscus Linnaeus vu Alab+2ab Vsk, Vi H, P, Muk H, P, Muk St St u 
selkälokki, silltrut 
Larus ridibundus Linnaeus vu Alab Vsr, Vi, Vsk H, Pm, P, Mu Mu, H 
naurulokki, skrattmås 

Phylloscopus collybita (Vieillot) vu Alab Mkt Mus Mus u 
tiltaltti, gransångare 
Sterna caspia Pallas vu Cl Vi, Ri H, P, Mus H, Kh, Mus V V e 
räyskä, skräntärna 

Streptopelia decaocto (Frivaldsky) vu (EN Dl) lp y y 

turkinkyyhky, turkduva 

Streptopelia turtur (Linnaeus) vu (EN Dl) lp, lv y Mus 
turturikyyhky, turturduva 

Tarsiger cyanurus (Pallas) vu (EN Dl) Mkv Mi, Mus Mi, Mus u 
sinipyrstö, blåstjärt 
Uria aalge (Pontoppidan) vu (EN Dl) Vi, Rik y Kh, H, Mus 
etelänkiisla, sillgrissla 
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Silmälläpidettävien lintujen luettelo 

Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhkatekijät 1990 2000 
päristöt suudensyyt 

Anser fabalis (Latham) NT S, M P,O, Vr p 

metsähanhi, sädgås 

Botaurus stellaris (Linnaeus) NT (VU Dl) Vsr Mu, Vr Mus 
kaulushaikara, rördrom 

Caprimulgus europaeus Linnaeus NT Mkh, K Mu, H, R H, R, Mu St St 
kehrääjä, nattskärra 

Cepphus grylle (Linnaeus) NT Vi, Rik Kh, Mus, Muk Mus, Muk, Kh, H 
riskilä, tobisgrissla 

Charadrius morinellus Linnaeus NT Tk Mui, Mus Mus 
keräkurmitsa, fjällpipare 

Cinc/us cinc/us (Linnaeus) NT (VU Dl) Vk, Vp Mu, H H Sh Sh 
koskikara, strömstare 

Circus aeruginosus (Linnaeus) NT (VU Dl) Vsr, Vi Mu Vr, Kh 
ruskosuohaukka, brun kärrhök 
Circus cyaneus (Linnaeus) NT Sn, Mk, lv Mu Mu 
sinisuohaukka, blå kärrhök 

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus) NT (VU Dl) lp, Ml y y 

nokkavarpunen, stenknäck 

Crex crex (Linnaeus) NT (VU Dl) lv, lk, ln Pm, Mu, Kh Mus, Pm, N V St 
ruisrääkkä, kornknarr 

Cucu/us canorus Linnaeus NT M Mu Mu 

käki, gök 
Fa/co tinnunculus Linnaeus NT lv, S, R Kh, Pm Pm, Kh St St 
tuulihaukka, tornfalk 

Ficedula parva (Bechstein) NT Mlv, Mktv, Sk Mi Mi Sh Sh 
pikkusieppo, mindre flugsnappare 

Gavia stellata (Pontoppidan) NT Vsk, Va, Sn 0, H, Kh, P H, Kh St Sh 
kaakkuri, smålom 

Lanius col/urio Linnaeus NT lv, ln Mus Mus 
pikkulepinkäinen, törnskata 

Lanius excubitor Linnaeus NT Sr, Mk 0, Mus Mus,O St 
isolepinkäinen, varfågel 

Limico/a falcinellus (Pontoppidan) NT Sn 0, Mus Mus 

jänkäsirriäinen, myrsnäppa 

Limosa lapponica (Linnaeus) NT (VUDI) Ts, Sn Ke, P, Mu Mui, Ke Sh Sh 

punakuiri, myrspov 

Lullula arborea (Linnaeus) NT K, Mkh Mus Mus V Sh 

kangaskiuru, trädlärka 

Melanitta nigra (Linnaeus) NT Vsk, T P, Kh Mus, P, Kh St Sh 

mustalintu, sjöorre 

Oenanthe oenanthe (Linnaeus) NT lv, Tl, lr, lj, Rik, M Pm,N Pm,N 

kivitasku, stenskvätta 
Pandion haliaetus (Linnaeus) NT Vsr, Vi, M Mi, H, Kh, P Mi, H St Sh 

sääksi, fiskgjuse 

Panurus biarmicus (Linnaeus) NT (VU Dl) Vsr Mui Mui 

viiksitimali, skäggmes 

Parus cinctus Boddaert NT Mkv Mi Mi 

lapintiainen, lappmes 

Passer domesticus (Linnaeus) NT lr, lp Mu,Pm Mu 

varpunen,gråsparv 
Perdix perdix (Linnaeus) NT lv P, Pm Pm, P St St 

peltopyy, rapphöna 

Perisoreus infaustus (Linnaeus) NT Mkv Mi Mi 

kuukkeli, lavskrika 

Pernis apivorus (Linnaeus) NT Mk 
mehiläishaukka, bivråk 
Philomachus pugnax Linnaeus NT Sn, Rjn, Rin N N St 

suokukko,brushane 

Picoides tridactylus (Linnaeus) NT Mkv Mi Mi 

pohjantikka, tretåig hackspett 

Picus canus J. F. Gmelin NT Ml Mp, Ml Ml, Mp Sh Sh 

harmaapäätikka, gråspett 

Saxico/a rubetra (Linnaeus) NT lv, lk, Sr, Rjn, M Pm Pm 
pensastasku, buskskvätta 
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Laji Luokka 

Sturnus vulgaris Linnaeus NT 

kottarainen, stare 

Tadorna tadorna (Linnaeus) NT 
ristisorsa, gravand 
Tetrao tetrix Linnaeus NT 
teeri, orre 

Tetrao urogal/us Linnaeus NT 

metso, tjäder 

Turdus torquatus Linnaeus NT 

sepelrastas, ringtrast 

si täyttää vaarantuneiden A-kriteerin
kin, mutta arviointiin liittyvien epävar
muustekijöiden vuoksi lajit on luokitel
tu silmälläpidettäviksi. 

Paljon keskustelua herätti eräiden 
runsaiden,1nutta viimevuosina voimak
kaasti taantuneiden lajien luokittelu. 
Kivi tasku, pensastasku ja varpunen luo
kiteltiin silmälläpidettäviksi. Näistä var
pusen taantuma täyttää selvästi uhan
alaisen kriteerit. Koska taantumaan osa
syynä lienevät sää tekijät, pidettiin kan
nan jonkinasteista elpymistä todennä
köisenä. 

Keskustelun alaisia taantuneita lajeja, 
joiden taantumaa ei kuitenkaan katsottu 
riittäväksi silmälläpidettäviin sijoitta
miseen olivat lisäksi kuovi (Numenius 
arquata), Iiro (Tringa glareola), kiuru 
(Alauda arvensis), haarapääsky (Hirundo 
rustica), metsäkirvinen (Anthus trivialis), 
keltavästäräkki (Motacilla flava), västä
räkki (Motacilla alba), hömötiainen (Parus 
montanus), töyhtötiainen (Parus crista
tus), varis (Corvus corone cornix) ja pa
jusirkku (Emberiza schoeniclus). 

Silmälläpidettävien lintulajien elin
ympäristöjen jakautuma poikkeaa var
sin selvästi uhanalaisten jakautumasta. 
Suolajien suhteellinen osuus on yli ne
linkertainen (3% ja 13,5%) ja kulttuuri-

Kriteerit Elinym- Uhanalai-
päristöt suudensyyt 

lv, lp Pm,Mu 

(VU Dl) Rih, Rik y 

Mk Mp, Mi, P 

Mk Mi, P 

(VU Dl) Tl y 

ympäristöjen lajejakin on kaksi kertaa 
enemmän (12,5% ja 24 % ). Rantalajien 
osuus on vähentynyt likipitäen yhtä pal
jon kuin suolajien on kasvanut (12,5 %ja 
3% ). Metsälajeja on silmälläpidettävien 
joukossa suhteellisesti enemmän, vesi
lintuja puolestaan selvästi vähemmän 
kuin uhanalaisten keskuudessa. 

Silmälläpidettävien lintulajien mer
kittävimmät uhkatekijät ovat maamme 
rajojen ulkopuolella. Peräti yhdeksällä 
lajilla ulkomaiset syyt ovat kotimaisia 
tärkeämmät. Varsin monia lajeja uhkaa
vat myös metsien ikärakenteen (6lajia) 
ja peltomaiden muutokset (5lajia). Häi
rintäkin on ensisijaisena uhkana neljällä 
lajilla, mutta merkittävyydeltään se on 
selvästi uhanalaisten lajien häirintäuh
kaa vähäisempi. 

Luokitusten vertailu 

Lintujen suhteen erot uuden ja vanhan 
arviointitavan välillä ovat suuremmat 
kuin muissa eliöryhmissä. Uhanalaisista 
lajeista lähes puolet, 14lajia, on uusia. 
Niistä vain kolme on katsottu myös van
halla tavalla uhanalaisiksi. Loput 11lajia 
kuuluvatvasta tällä vuosisadalla vakiin
tuneisiin lajeihin, joita ei vanhassa arvi
oinnissa ole otettu lainkaan huomioon. 

Taulukko 4.2.13. Lintujen jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella menetelmällä. 

Uusi menetelmä 
RE CR EN vu NT DD Yhteensä 

Vanha menetelmä 
H 3 3 
E 5 5 
V 3 4 7 
St 6 6 12 
Sh 8 8 
Ei luokkaa 1 3 10 23 1 

Yhteensä 3 6 6 20 37 1 
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Näistä kultasirkku on uudella menetel- kertainen määrä lintulajeja edelliseen 
mällä luokiteltu äärimmäisen uhanalai- arvioitiin verrattuna. 
seksi sekä mustapyrstökuiri, haarahauk
ka ja pikkutiira erittäin uhanalaisiksi. 
Silmälläpidettävissä, joihin kuuluu 23 
vanhalla menetelmässä arvioilnatta jä
tettyä lajia, on lisäksi seitsemän saman
kaltaista tulokkaiksi katsottavaa lajia. 

Kaikki vanhalla menetelmällä luok
kaan E arvioidut lajit sijoittuvat uudella 
menetelmällä äärimmäisen uhanalai
siin. Vanhalla tavalla vaarantuneiksi (V) 
arvioidut lajit jakautuvat melko tasan 
EN:n ja VU:n välillä, samoin silmälläpi
dettäviksi taantuneiksi (St) arvioidut ja
kautuvat tasan VU:n ja NT:n kesken. 
Kaikki vanhalla menetelmällä silmällä
pidettäviksi harvinaisiksi arvioidut lajit 
jäävät uudella menetelmällä silmälläpi
dettäviksi (NT). 

Uuden ja vanhan menetelmän mu
kaiset uhanalaisten lintujen luettelot 
poikkeavat lajistoltaan huomattavasti 
toisistaan, vaikka lajien lukumäärät ovat 
saman suuruiset, kun hävinneet ja uhan
alaiset lajit lasketaan yhteen. Kun silmäl
läpidettävät lajit otetaan mukaan, on 
uudella tavalla luokiteltu lähes kaksin-

Muutokset edelliseen luetteloon 

Vanhalla menetelmällä uhanalaisiksi ar
vioitujen lintujen lajimäärä 35 on kaksi 
enemmän kuin edellisessä tarkastelussa. 
Koska luettelosta on poistettu kolme la
jia, on uusia lajeja tullut kaikkiaan viisi. 
Hävinneiden määrä on eri arvioinneissa 
vaihdellut tulkintaerojen vuoksi. Edelli
sen tarkastelun erittäin uhanalaisista on 
kiljukotka ja heinäkurppa siirretty hä
vinneisiin. Ruisrääkkä ja kangaskiuru on 
siirretty vaarantuneista silmälläpidettä
viin. Sihnälläpidettäviksi ovat nousseet 
edelliskerralla vain alueellisesti uhan
alaisiksi luokitellut lapinsirri ja suokuk
ko sekä kokonaan uusina peltosirkku, 
käenpiika ja isolepinkäinen. Kuikkaa, 
nuolihaukkaa ja pyrstötiaista ei enää 
katsottu vanhalla tavalla arvioiden 
uhanalaisiksi. Niiden selvästä taantumi
sesta ei ole näyttöä, eikä lajeihin kohdis
tu selviä uhkatekijöitä. Ne katsottiin 
myös uuden luokituksen 1nukaan elin
voimaisiksi. 

Taulukko 4.2.14. Lintujen uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointi menetelmällä. 

H E V St Sh Yhteensä M 

2000 3 5 7 12 8 35 3 

1990 1 7 9 12 4 33 7 

1985 2 7 7 16 6 38 

Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista lajeista, jotka eivät uudella 
menetelmällä ole uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

Laji 

Aegithalos caudatus (Linnaeus) 

pyrstötiainen, stjärtmes 
Fa/co subbuteo Linnaeus 

nuolihaukka, lärkfalk 

Gavia arctica (Linnaeus) 

kuikka, storlom 

Luokka 

LC 

LC 

LC 

Uhanalaisten lintujen suojelu ja 
seuranta 

Lainsäädännön muutosten vaikutuksia 
linnustoon on selostettu luvussa 2. 
Uhanalaisten lintujen suojelun suurim
pina haasteina ovatviime vuosina olleet 
kiljuhanhen, valkoselkätikan ja etelän-

1990 2000 

St M 

St M 

St M 

suosirrin suojelu. Kiljuhanhen Suomen 
kannan elvyttämiseksi tehdyt toimet ei
vät ole onnistuneet. Sen sijaan kiljuhan
hityöryhmä on kerännyt paljon arvo
kassirkun esiintymispaikat. Voimak
kaasti taantuneista lajeista tulisi viipy
mättä aloittaa tutkimukset niiden taan
tumisen syistä. 
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Lintuja koskevia lajikohtaisi LIFE-NA
TURA-hankkeita ovat merikotkan ja sen 
eliny1npäristön suojelu Saaristomerellä 
(aloitusvuosi 1995), valkoselkätikan ja 
sen eliny1npäristön suojelu ja hoito Kes
ki-Suomessa (1995) ja kiljuhanhen suoje
lu (1997). Lintujen elinympäristöjen 
suojeluun liittyviä NAIURA-hankkeita 
ovat 1n1n. Liminganlahden kosteikko
alueen suojelu (1995), Viikin Vanhan
kaupunginlahden linnustonsuojelualue 
(1997) ja suojelun ja käytön yhteensovit
taminen Lapin lintualueilla (1999). 

Suuri lintujen suojelua edistävä han
ke on Natura 2000 -ohjelma, jossa suoje
lun yhtenä perusteena on lintudirektii
vin lajien suotuisan suojelutason saavut
taminen. Naturan toteutuessa monien 
hyvin hitaasti toteutetun lintuvesiohjel
man kohteiden suojelukin saa vauhtia. 
Toinen laaja kansainvälinen hanke on 
IBA-ohjelma, johon pyritään valitse
maan linnustoltaan edustavimmat alueet. 

Erityisesti suojeltaviksi ehdotetaan 
nyt 14lin tula jia ja asetuksenmukaisiksi 
uhanalaisiksi niiden lisäksi 10 lajia. Voi
massaolevassaluettelossa vastaavatlu
vut ovat 16 ja 15. 
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4.2.3 Matelijat ja 
sammakkoeläimet 

Uhanalaisuuden arvioiminen ja 
uuden luokituksen soveltaminen 

Matelijoiden ja sammakkoeläinten 
uhanalaisuutta tarkasteltaessa asiantun
tijana toimi Juhani Terhivuo. Tärkeim
pänä taustatietona olivat matelija- ja 
sammakkoeläinkartoituksen tulokset, 
jotka kuitenkin edustavat 1990-luvun 
alkupuolen tilannetta. Uudempaa tietoa 
ei ole kerätty yhtä systemaattisesti. Suo
men herpetologmen yhdistys on alkanut 
yhteistyössä Luonnontieteellisen kes
kusmuseon Eläinmuseon kanssa selvit
tää uhanalaisten lajien esiintymistä. 
Vuosina 1998-1999 seuranjäsenet kartoit
tivat kangaskäärmeen ja rupiliskon ti
lannetta Ahvenanmaalla. Kuopion luon
nontieteellinen museo on seurannut 
vuosittain maamme pohjoisimman ru
piliskopopulaation tilaa Nilsiässä. 

Suomessa elää vakinaisesti viisimate
lija-ja viisi sammakkoeläinlajia. Aikai
semmin maassamme esiintyi tilapäisenä 
mölysammakko (Rana ridibunda) parin 
vuosikytrunenen ajan, 1940-1950-luvuilla 
ja 1990-luvulla tavattiin maalle uutena 
viherkonna (Bufoviridis). Yksi tämänla
jin yksilö äänteli ruoikossa Kotkan sata
man tuntumassakesinä 1993ja 1994. Sen 

arveltiin kulkeutuneen maahamme 
luontaisesti lähimmältä esiintymisalu
eeltaan Viron Peipsijärveltä. 

Matelijoista ainoastaan sisilisko (La
certa vivipara) on selvästi elinvoimainen. 
Kyy (Vipera berus) on taantunut ainakin 
suurimmassa osassa levinneisyysaluet
taan. Taantuminen ei ole yhtä voimakas
ta kuin rantakäärmeellä, eikä sen syitä
kään tunneta. Huomiota herättäviä suu
ria talvehtimiskerääntymiä on viime 
vuosina löytynyt paljon aikaisempaa 
vähemmän. Kyytä ei yleisyytensä vuoksi 
kuitenkaan arvioitu edes silmälläpidet
täväksi, koska kvantitatiivinen aineisto 
taantumisesta on puutteellista. 

Sammakkoeläimillä ei Suomessa ole 
todettu yhtä selvää taantumista kuin 
mateli joilla, vaikka muualla maailmassa 
tässä ryhmässä on poikkeuksellisen pal
jon uhanalaisia lajeja. Sammakko (Rana 
temporaria), viitasammakko (Rana arva
lis) ja rupikonna (Bufo bufo) arvioitiin 
kaikki elinvoimaisiksi, samoin vesilisko 
(Triturus vulgaris). 

Kriteerien soveltamisessa suurimpa
na ongelmana olivat taantumistietojen 
epätarkkuus sekä puuttuvat tiedot po
pulaatioiden suuruudesta. Kantojen ke
hityksen suunnat ovat selvillä, mutta 
taantumisen voimakkuus tiedossa vain 
suuntaa antavasti. Käyttökelpoisia kri
teerejä ovat A, B ja D2. 

Taulukko 4.2.15. Matelijoiden ja sammakkoeläinten jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 10 lajia ( 100 %) 

Riittävät tiedot: 1 0 lajia Puutteellisesti 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 3 lajia (30.0 %) tunnetut, DD: 

0 lajia 
Luokka RE CR EN vu NT LC 
Lajien lukumäärä 0 0 0 3 1 6 
Osuus 0,0% 0,0% 0,0% 30,0% 10,0% 60,0% 

Uhanalaiset matelijat ja 
sammakkoeläimet 

Harvinaisin, mutta myös huonoimmin 
tunnettu matelijamme on vain Ahve
nanmaalla tavattava kangaskäärme. Sen 
runsaudesta, kannan kehityksestä ja 
esiintymisalueen suuruudesta tiedetään 
kovin vähän. Sen tärkeimmät elinympä
ristöt, avoimet, kuivat haka- ja laidun
maat ja metsänreunaniityt vähenevät 

Suemen laj~en Uh~'l~laiSI.IUS 2~00 

sulkeutumisen seurauksena. Tehostetun 
seurannan yhteydessä otettiin kesällä 
1999 talteen kuusi auton alle jäänyttä 
kangaskäärmettä. Sen lisäksi tehtiin joi
takin havaintoja elävistä yksilöistä. Laji 
ei ehkä ole aivan niin vähälukuinen kuin 
on luultu. Kangaskäärme elää Ahvenan
maalla levinneisyytensä pohj oisraj alla. 
Se on uhanalainen kaikkialla levinnei
syysalueensa pohjoisosissa, missä sen 
esiintyminen on hyvin pirstoutunutta. 

4 

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 10 lajia 
0 lajia 

95 



Uhanalaisten matelijoiden ja sammakkoeläinten luettelo 

Laji 

Coronella austriaca Laurenti 
kangaskäärme, hasselsnok 
Natrix natrix (Linnaeus) 
rantakäärme, snok 
Triturus eristatus (Laurenti) 
rupilisko, större vattensalamander 

96 

Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e/u 
päristöt suudensyyt tekijät 

vu Bl +2c, 02 ln, K N,H N,H E V 

vu Alac R, lk Pm,R Pm,R St u 

vu Bl +2c, C2a Vsr O,Vr 

Rantakäärme on taantunut koko levin
neisyysalueellaan. Jo edellisissä uhan
alaisuustarkasteluissa merkille pantu 
vähene1ninen on jatkunut. Taantuminen 
liittynee elinympäristömuutoksiin, mn1. 
rantalaidunten ja munintapaikoiksi so
pivien lan tapa tiereiden vähenemiseen. 

Rupiliskosta on edellisen tarkastelun 
jälkeen tehty uusia havaintoja Kaakkois
Suomessa, ja sen levinneisyysalue on 
osoittautunut aikaisemmin oletettua 
laajemmaksi. Läntisilnmätja pohjoisim
mat löydöt ovat Anttolasta ja Nilsiästä. 
Nilsiän rupiliskot elivät kahdessa lähek
käisessä lammessa, joista toisesta aikai
semmin runsas kanta hävisi 1990-luvul
la, kun kalattomaan lmnpeen istutettiin 
ahvenia. Samoil1 oli vähällä käydä toises-

Silmälläpidettävä matelija 

Laji 

Anguis fragilis Linnaeus 
vaskitsa, kopparödla 

Luokka 

NT 

Elinym
päristöt 

Ml, lp 

Muutokset edelliseen luetteloon ja 
Iuokitusten vertailu 

Kaikki vanhalla menetelmällä uhanalai
siksi arvioidut on uudella menetelmällä 
sijoitettu VU-luokkaan. Kangaskäär
meen vanhalla menetelmällä arvioitua 
luokkaa on uusien löytöjen perusteella 
alennettu edellisestä tarkastelusta vaa
rantuneeksi, rupiliskon luokka on pysy
nyt ennallaan. Kangaskäännettä ja rupi
liskoa selvästi runsamnpi rantakäärme 
on tuntuvasti taantunut niin selvästi, 
että se on arvioitu vanhalla tavalla sil
mälläpidettäväksi taantuneeksi (St). 
Vaskitsaa ei edelleenkään katsottu van
halla menetelmällä arvioiden uhanalai
seksi. 

O,Vr V V e 

sakin lammessa, mutta sinne istutetut 
kalat karkasivat laskupuroa pitkin. Eri 
puolilta Ahvenan1naata rupiliskoja löy
tyi 1998-1999 noin 20 paikasta. Joitakin 
esiinty1niä on ehkä hävinnyt. Rupilisko 
on 1nahdollisesti ryhmälaji. Suomessa 
olisi selvitettävä, poikkeavatko Ahvenan
n1aan ja Kaakkois-Sumnen populaatiot 
perimäitään toisistaan. 

Silmälläpidettävät matelijat 

Vaskitsa näyttää myös taantuneen, vaik
ka sen kokonaislevinneisyys näyttää säi
lyneen ennallaan. Laji arvioitiin silmäl
läpidettäväksi, vaikka arviointi perus
tuukin pienempään havaintomateriaa
liin kuin rantakäärmeellä ja kyyllä. 

Uhanalai
suudensyyt 

Uhka
tekijät 

Suojelu ja seuranta 

1990 2000 

Kaikki 1natelijat ja sammakkoeläimet 
kyytä lukuun ottamatta ovat nykyisin 
luonnonsuojelulain perusteella rauhoi
tettu ja. Taantuvankyynrauhoittamatto
Inuudelle ei oikein ole perusteita. Asu
tuksen lähellä mahdollisia ongelmia ai
heuttavat yksilöt voitaisiin hoitaa poik
keussäännösten avulla. Kyy tulisikin vii
pymättä liittää 1 uonnonsuoj ei uasetuk
sen rauhoitettujen lajien luetteloon. 

Suo1nen erillisten rupiliskokantojen 
perimän eroista tulisi laatia selvitys. 
Kaikkien matelijoiden ja sammakko
eläinten seurantaa varten olisi luotava 
järjestelmä. Ainakin vaskitsan ja ranta
käänneen seuranta on jä1jestettävä. 
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4.2.4 Kalat 

Uhanalaisuuden arviointi ja uuden 
luokituksen soveltaminen 

Kalojen (Pisces) uhanalaisuuden arvioin
tiin osallistuivat työryhmän ulkopuoli
sina asiantuntijoina Marja-Liisa Koljo
nen, Jussi T. Pennanen ja Jouni Tammi 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitok
selta. 

Uhanalaisuuden arvioinnin kohteena 
olleeseen Suomen vakinaiseen kalastoon 
katsottiin kuuluvan 61 lajia. Luvussa 
ovat mukana myös ympyräsuisiin kuu
luvat nahkiaiset, jotka käsitellään kalo
jen yhteydessä. Tarkastelun ulkopuolel
le jätettiin Suomeen istutetut tuontilajit, 
jotka eivät piikkimonnia (Ictalurus 
(Ameiurus) nebulosus), puronieriää (Sal
velinus fontinalis) ja peledsiikaa (Corego
nus peled) lukuun ottamatta yleensä pys
ty lisääntymään Suomen luonnon vesis
sä. Yleisimmin istutettu ja vierasperäisiä 
kaloja ovat kirjolohi (Oncorhynchus my
kiss), ja karppi (Cyprinus carpio). Lajilu
kuuneimyöskäänluettumukaan 1990-
luvulla Kotkasta löytynyttä allikkosalak
kaa (Leucaspius delineatus). Se on tosin 
elänyt Suomessa vakiintuneena popu
laationa noin 100 vuotta, mutta on luul
tavasti alun perin ihmisen tuoma. Meri
alueella satunnaisesti tavattavia lajeja, 
kuten nokkakalaa (Belone belone) ei 
myöskään otettu tarkasteluun mukaan. 

Edellä esitetty lajiluku koostuu nyky
tietämyksen mukaisista lajeista. Siian 
(Coregonus lavaretus) kolmea alalajia, jär
vilohta, meressä eläviä harjuskantoja ja 
taimenen merivaelteisia kantoja on li
säksi tarkasteltu erikseen. Näin on arvi
oitujen taksonien määrässä päästy lu
kuun 68 (taulukko 4.2.16.). 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
tutkii ja seuraa useiden talouskalojem
me kantojen tilaa. Laitoksen tutkimus
hankkeissa seurataan mm. lohen luon
nonvaraisen lisääntymisen tasoa viimei
sissä lohijoissamme. Kalojen esiintymis
alueita on myös kartoitettu ja kantojen 
tilaa arvioitu alueittain (Kaukoranta ym. 
1998). Muiden kuin talouskalojen tut
kimusta ja seurantaa ei ole toistaiseksi 
koordinoitu. Nykyisellään se kuuluu ym
päristöministeriön hallinnonalaan, koska 
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Taulukko 4.2.16. Kalojen jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 661ajia (97.1 %) Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 68 lajia 

2 lajia 

Riittävät tiedot: 55 lajia 

1 

Puutteellisesti (2.9 %) 
joista uhanalaisia, CR- YU, on 81ajia ( 14.5 o/o) tunnetut, DD: 

1 II lajia 

Luokka RE 'eN CR EN YU NT LC 
1 

Lajien lukumäärä 2 1 1 4 3 6 38 

Osuus 3,6 o/o 1,8 o/o 1,8 o/o 7,3 o/o 1 5,5 o/o 10,9% 69,1 o/o 
i 
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talouskaloihin kuulumattomat kalalajit 
siirrettiin luonnonsuojeluasetuksen uusi
misen yhteydessä 1997luonnonsuojelu
lain alaisuuteen. Talouskaloihin kuulu
mattoman lajiston esiintymistä on kar
toitettu viimeksi 1990-luvun alkupuolel
la yleisökyselynä (Leikola 1994). Kalaston 
suojelun kannalta tarpeellinen, kaikki 
lajit kattava tietorekisteri on ehdotettu 
luotavaksi yhteistyönä Riista- ja kalata
louden tutkimuslaitoksen ja Suomen 
ympäristökeskuksen kesken (Kalaston
suojelutyöryhinän muistio 1996). 

Koko kalalajista arvioitiin uuden luo
kituksen mukaisesti. Edellä mainituista 
kartoituksista sekä muista tutkimusra
porteista ja julkaisuista pyrittiin löytä
mään arvioinnin edellyttämiä kvantita
tiivisia tietoja. Kaloissamme on muuta
mia harvoin pyydyksiin tulevia lajeja, 
joiden runsaudesta tai kannan kehityk
sestä ei ole riittävästi tutkimustietoa. 

Kalojen uhanalaisuuden arvioiminen 
on monessa suhteessa vaikeaa. Kaloja on 
siirretty niin paljon vesistä toisiin ja 
kantoja täydennetään istutuksin, että 
alkuperäisyyttä on usein vaikea määri
tellä. Tehtyjen siirtojen alkuperästä ei 
läheskään aina ole tietoja. 

Useimpien kalojen populaatiokoko
jen kehityksestä ei ole riittävästi tietoa, 
jotta kriteeriä A olisi voitu käyttää. Li
sääntymiskykyisten yksilöiden määristä 
ei useinkaan ole arvioita. Viljellyillä la
jeilla istutukset kasvattavat yksilömää
riä, mutta luontaisenlisääntymisen taso 
voi silti pysyä heikkona. Kaloille käyttö
kelpoisimmat kriteerit ovat B ja D, joissa 
arvioidaan esiinty1nisalueen laajuutta ja 
sen kehitystä sekä erillisten esiintymien 
tilaa. 

Kalojen jakautuminen luokkiin 

Kaloista kaksi lajia luettiin luokkaan ar-

vioimatta jätetyt. Ne ovat vakinaiseen 
kalastoomme katsottavat ankerias (An
guilla anguilla) ja Itämeren turska (Gadus 
morhua callarias). Suomi on ankeriaan 
kannalta nuorten yksilöiden kasvualuet
ta. Ankeriaanpoikasten luontainen vael
lus Suomeen lienee nykyään hyvin vä
häistä, mutta istukkaita tuodaan vuosit
tain. Turska ei tiettävästi lisäänny Suo
men aluevesillä, ja sen esiintyminen 
riippuu Itä1neren pääaltaan turskakan
nan vahvuudesta. 

Arvioiduista 66lajista tai kannasta 11 
lajia katsottiin puutteellisesti tunnetuik
si. Puutteellisesti tunnettuja ovat har
voin pyydyksiin tulevat, usein pieniko
koisetlnerikalatmustatokko (Gobius ni
ger), seitsenruototokko (Gobiusculus fla
vescens), ilnukala (Liparis liparis), elaska 
(Lumpenus lampretaeformis) ja teisti (Pho
lis gunnellus). Näistä kaikista on hyvin 
niukasti tuoreita havaintoja, ja niiden 
runsaudesta ei pystytty esittämään arvi
ota. Luokkaan kuuluviksi katsottiin 
1nyös yksinomaan merialueella elävät 
isosimppu (Myoxocephalus scorpius), 
piikkisimppu (Taurulus bubalis) ja vaski
kala (Spinachia spinachia). Näistä on ha
vaintoja edellisiä enemmän. Miekkasär
ki (Pelecus cultratus) on lähinnä merika
la, jota tavataan etenkin Suomenlahden 
itäosissa. Se on viime aikoina levittäyty
nyt myös Saimaan kanavaan ja Sailnaa
seen. Kirjoeväsimppu (Cottus poecilopus) 
ja härkäsimppu (Triglopsis (Myoxocepha
lus) quadricornis) ovatlaajemmalle levin
neitä, edellinen elää sisävesissä, härkä
simppu sekä merialueella että sisävesis
sä. 

Hävinneet kalat 

Hävinneiksi katsottiin kolme kalalajia. 
Näistä järvilohi luokiteltiin luonnosta 
hävinneeksi (EW). Sen emokalasta on 
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Hävinneiden kalojen luettelo 

Laji Luokka Elinym- Uhanalai- 1990 2000 
päristö suudensyyt 

Acipenser sturio Linnaeus RE Vi 
sampi, stör 
Silurus glanis Linnaeus RE Vsr, Vj 
monni,mal 
Salmo salar m. sebago Girard 8N Vj, Vs 
järvilohi, insjölax 

nykyisin kalanviljelylaitoksilla, jossa 
kasvatettu ja poikasia istutetaan vuosit
tain Vuoksen vesistöön noin 120 000 yk
silöä, minkä arvioidaan vastaavan luon
taista poikastuottoa. Luontaista lisäänty
mistä on pyritty edistämään, ja sitä on 
todettu tapahtuneenkin. Kanta on kui
tenkin edelleen täysinistutusten varas
sa. Jo 1800-luvun lopussa sisävesistä 
hävinneen monnin eli säkiän palautta
misesta Suomen vesiin on ajoittain käy
ty keskustelua. Monni on edelleen säily
nyt pienillä alueilla Virossa ja Venäjän 
Karjalassa sekä Ruotsissa. Toisin kuin ai
kaisemmissa uhanalaisuustarkasteluissa 
sampi otettiin mukaan hävinneisiin la
jeihin, vaikka sen lisääntymisestä Suo
messa ei olekaan näyttöä. Sampi on koko 
elinalueellaan äärimmäisen uhanalai
nen, ja Itämerestä sitä tavataan enää 
hyvin harvoin. 

Uhanalaiset kalat 

Uhanalaisimmaksi kaiaksi arvioitiin Sai
maan alueen nieriä (CR). Nykyisen käsi
tyksen mukaan kaikki alkuperäiset nie
riämme kuuluvat samaan lajiin, mutta 
käynnissä olevat selvitykset voivat tuo
da tarkennuksia taksonomiaan. Vuoksen 
vesistöstä nieriä on hävinnyt useimmis
ta asuinjärvistään ja on jäljellä ainoas
taan Kuolimossa, ja mahdollisesti vielä 
Saimaan länsiosassa. Kanta olisi ilmei
sesti jo hävinnyt ilman täydennysistu
tuksia, joita on 1990-luvulla tehty laitok
sessa kasvaneista emoista saadusta mä-

p H 

Kh, Vr H H 

P, Vr, Kh, Mu E E 

distä kasvatetuilla poikasilla. Istutus
määrät ovat olleet 30 000- 114 000 poi
kasta vuodessa. Kalastus on pahin uhka
tekijä, suuri osa istukkaista kalastetaan 
ennen sukukypsyyden saavuttamista, 
mikä rajoittaa luontaista lisääntymistä. 

Suomen lohikannat ovat ovat uhan
alaisia sekä Itämereen (EN) että Jääme
reen (EN) laskevissa joissa. Nykyisin 
enää kahdessa Itämereen laskevassa jo
essa lisääntyy alkuperäinen lohikanta 
(Tornionjoki ja Simojoki). Itämeren lo
hen uhkana on pyynnin ohella ympäris
töperäinen sairaus M74, joka on meillä 
vuodesta 1992 asti aiheuttanut huomat
tavaa pienten poikasten kuolevuutta. 
Tenossa ja Näätämäjoessa tavattavaa Jää
mereen vaeltavaa lohta uhkaa pyynnin 
ohella vesien happamoituminen ja li
kaantuminen. Uhkana on Gyrodactylus 
salaris -loisen leviäminen näihin jokiin, 
mikä voisi johtaa koko lohikannan tu
hoon. Norjassa loista on torjuttu myr
kyttämällä useiden kymmenien jokien 
lohet. 

Taimenen ekamuodot (meritaimen, 
järvitaimen ja purotaimen) on tässä arvi
oinnissa käsitelty aikaisemmasta poik
keavasti. Ainoastaan anadromiset eli 
merivaelteiset taimenkannat (EN) on 
käsitelty erikseen, ja makeanveden järvi
ja purotaimenet on käsitelty yhtenä ryh
mänä (NT). Merivaelteisen taimenen 
noin 60 alkuperäisestäkannasta on jäljel
lä enää viisi; lisäksi neljä kantaa elää istu
tuksin tuettuina. Geneettisten tutkimus
ten perusteella tiedetään, että Sipoon-, 

Taulukko 4.2.17. Kalojen ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 

Vedet 3 (100 %} 8 (100 %} 6 (100 %} 
Itämeri 1 

Järvet ja lammet 1 2 4 
Joet 1 6 2 

Yhteensä 3 8 6 
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Uhanalaisten kalojen luettelo 

Laji 

Salvelinus alpinus (Linnaeus) 
nieriä, röding 
(Saimaan alueen nieriä) 
Cobitis taenia (Linnaeus) 
rantaneula, nissöga 

Taulukko 4.2. 18. Kalojen ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus lkm osuus 

Pyynti 2 66.7% 3 37.5% 2 33.3% 
Vesien rakentaminen 2 25.0% 4 66.7% 
Kemialliset haittavaikutukset 1 33.3% 2 25.0% 
Muu tunnettu syy 1 12.5% 

Yhteensä 3 100% 8 100% 6 100% 

Taulukko 4.2.19. Kalojen ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm 

Pyynti 3 
Vesien rakentaminen 3 
Kemialliset haittavaikutukset 2 
Muu tunnettu syy 

Yhteensä 8 

Siuntion-,Ingarskilan-,Mankin-,Iso-, Les
ti- ja Tornionjokien taimenkannat poikke
avat perinnöllisesti toisistaan ja muista 
viljellyistä taimenista. Laitosemokalasta 
on olemassa viidestä kannasta ja luonnon
mätiä hankitaan istutuspoikasten kasvat
tamiseksi niin ikään viidestä joesta. 

Rantaneula (EN) on luonnonvaraisis
ta kaloistamme ihneisesti harvinaisin. 
Sitä tavataan Suomessa merialueella 
Kotkan edustalla ja Hiitolanjoessa, joka 
laskee Simpeleenjärvestä Venäjän puo
lelle. Laatokan Karjalassa ja Virossa ran
taneula on jo yleisempi. Pienikokoinen 

Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai-

osuus lkm osuus 

37.5% 
37.5% 5 83.3% 
25.0% 

1 16.7% 

100% 6 100% 

rantaneula on elintapojensakin vuoksi 
vaikea havaita. Sen esiintymistä merialu
eella pitäisi selvittää tarkemmin. 

Toutaimen (VU) alkuperäalueella Ko
kemäenjoen vesistössä aikuisten yksilöi
den 1näärä on edellisen uhanalaisuusar
vioinnin jälkeen runsastunut istutusten 
vaikutuksesta. Lajin palauttaminen enti
sille elinalueilleen Kymijoessa käynnis
tettiin 1987. Tämän merkityksestä lajin 
tulevaisuuden kannalta käytiin keskus
telua. Toutain aivan ilmeisesti sijoittuu 
uudessa luokituksessa erittäin uhan
alaisten ja vaarantuneiden rajamaille. 

Uhka- 1990 2000 e 1 u 

päristöt suudensyyt tekijät 

CR Dl Vsk P, Kh, Vr P,Vr, Kh, Mu V E 

EN D2 Vj, Vi Kh,Vr Kh, Vr, Ks V u 

Sa/mo sa/ar Linnaeus EN Bl +2e Vj, Vi, Vs P,Vr, Kh, Mu P, Mu, Vr, Kh E E 
lohi, lax 
(Itämeren lohi) 
Salmo salar Linnaeus EN 
lohi, lax 
Uäämeren lohi) 
Salmo trutta m. trutta Linnaeus EN 
meritaimen, havsöring 

(anadrominen) 
Aspius aspius (Linnaeus) VU 
toutain, asp 
Coregonus /avaretus /avaretus (Linnaeus) VU 
(C. /avaretus) 
vaellussiika, älvsik 
Coregonus /avaretus pollasi Valeciennes 
(C. pallasi) 
planktonsiika, aspsik 

100 

vu 

Alb+2e Vj 

Bl +2e Vj,Vi 

Dl Vj,Vi 

B 1 +2de Vj,Vi 

B 1 +2abde Vsk, Vj 

P,Mu P, Mu, Kh 

Vr, P, Kh, Mu Kh, Vr, P, Mu E E 

Kh, P,Vr Vr, Kh, P E V 

Vr, Kh, P, Mu Vr, Mu, P, Kh St St 

Mu, Vr, P Vr, Mu, P E V 

Suon:Jert lajien ~han~la.isllus 2ij{)o 
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Toutainta on istutettu myös moniin ve
siin luontaisen levinneisyysalueensa ul
kopuolelle. Kotiutuspaikoista vain Kar
jaanjoen vesistössä on toistaiseksi merk
kejä lajin vakiintumisesta. 

Kaksi siikamuotoa, vaellussiika ja 
planktonsiika katsottiin uhanalaisiksi 
(VU). Alkuperäisiä vaellussiikakantoja 
on enää Perämeren alueella, lisäksi sitä 
on joissakin sisävesissä. Rakennetuissa 
joissa vaellussiiat ovat pääasiassa istu
tusten varassa. Vaellussiika on eniten 
viljelty siikamuotomme. Luonnonmätiä 
hankitaan monista joista, ja emokalasta
ja on seitsemän Itämereen laskevan joen 
ja Kuusinkijoen vaellussiioista. Alkupe
räistä planktonsiikaa tavataan Vuoksen 
sekä Kymi- ja Oulujoen vesistöalueilla. 
Puolet alku peräisesiin tymistä on katsot
tu uhanalaisiksi, muista osa on huonosti 
tunnettuja. Osa kannoista on sekoittu
nut istutusten takia. Valtion kalanvilje
lylaitoksissa ja emokalajärvissä on emo
kalastot Vuoksen vesistön sekä Rauta
lammin ja Sotkamon reittien plankton
siioista. Luonnonmätiä on hankittu Koi
ta- ja Pielisjoesta sekä Sotkamon reitiltä. 

Silmälläpidettävät kalat 

Järvisiian alkuperäisten esiintymienkat
sottiin säilyneen paremmin kuin vael
lus- ja planktonsiikojen. Useimmat 
esiintymät ovat mnavaraisia, mutta jär
visiiat ovat useissa tapauksissa voineet 
risteytyä muiden siikojen kanssa. Järvi
siikaa on viljelty varsin vähän. 

Silmälläpidettävien kalojen luettelo 

Taimenen vaeltamattomat ja järvivael
teiset kannat arvioitiin silmälläpidettä
viksi. Suurin osa alkuperäisistä järvitai
menen kannoista on hävinnyt. Alkupe
räisiksi tulkittu ja järvitaimenia elää vie
lä 11 vesistöalueella. Kala-atlaksen 250 
esiintymästä on alkuperäisiksi luokitel
tu 83 järvitaimenkantaa. Tunnetuista 
purotaimenen esiintymistä yli puolet on 
alkuperäisiä. Taimenkantojen sekoittu
mista on aiheuttanut laaja istutustoi
minta, ja niiden uhkana ovat lisäksi ve
sirakentaminen, maankäyttötavat, vesi
en happamoituminen ja likaantuminen. 

Nieriän uhanalainen Saimaan alueen 
kanta on edellä käsitelty erikseen. Muut 
ns. isonieriän kannat Lapissa ovat usein 
taantuneita, samoin eräät ns. pikkunie
riän kannat. Niiden uhkatekijöitä ovat 
mm. kalastus, säännöstely ja siikaistu
tukset 

Harjuksen merialueen kannat ovat 
taantuneita ja kutuvaellusta merestä jo
kiin esiintyy enää muutamassa paikassa. 
Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perä
merellä tavattavat merikutuiset harjuk
set ovat Euroopan puitteissa harvinaisia. 
Merialueen tilan huononeminen ja li
sääntyvä kalastus voivat uhata niitä. 

Vimpa on taantunut selvästi, mutta 
sen vähenemistä ei ole dokumentoitu 
kunnolla. Vimman elvyttämiseen täh
tääviä toimia ei toistaiseksi ole toteutettu. 

Ympyräsuisiin kuluva nahkiainen 
nousee merestä kudulle ainakin 40 jo
keen tai jokisuuhun. Nahkiainennäyttää 
taantuneen, vaikka lisätietoja kannan 

Laji Luokka Elinym- Uhanalai- Uhka-

Coregonus /avaretus nilssoni 
Valeciennes 

järvisiika, planktonsik 

Lampetra fluviatilis (Linnaeus) 

nahkiainen, flodnejonöga 

Salmo trutta Linnaeus 

taimen, öring 

(sisävesimuodot, järvitaimen ja purotaimen) 

Salvelinus alpinus (Linnaeus) 
nieriä, röding 

(paitsi Saimaan nieriä) 

Thymallus thymallus (Linnaeus) 

harjus, harr 

(merikannat) 

Vimba vimba (Linnaeus) 

vimpa, vimba 

päristö 

NT Vsk 

NT Vj, Vi, Vsk 

NT Vs, Vi 

NT Vs 

NT Vs, Vi 

NT Vj,Vi 

suudensyyt tekijät 

Vr, Kh, Mu Mu, Vr, Kh 

Vr, Kh, P Vr, Kh 

Vr, P, Kh, Mu Vr, Kh, Mu, P 

P,Vr, Kh, Mu Vr, Mu, P, Kh 

P,Vr, Kh Vr, P, Kh 

Vr, Kh Vr, Kh 

4 

1990 2000 e/u 

M 

St St 
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kehltyksestäkaivataankinmonista joista. aista uhkaavat tekijät, vesien likaantu
Jokien rakentaminen ja siihen liittyvä minen ja happamoituminen haittaavat 
säännöstely ovat merkittävimmät nahki- myös nahkiaista. 

Uhanalaisuusluokitusten vertailu 

Taulukko 4.2.20. Kalojen jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella menetelmällä. 

Uusi menetelmä 
RE EW CR EN vu NT DD 

Vanha menetelmä 
H 2 
E 1 1 2 
V 1 2 
St 1 1 

Ei luokkaa 1 5 II 

Yhteensä 2 1 1 4 3 6 II 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Taulukko 4.2.21. Kalojen uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointi menetelmällä. 

H 

2 

E 

4 
6 
6 

V 

3 

St 

2 
2 
3 

Sp Yhteensä 

2000 
1990 
1985 

Vanhalla tavalla tehtyyn arviointiin otet
tiin nyt hävinneeksi mukaan sampi. Nie
riä käsiteltiin nyt eri tavoin kuin aikai
semmin, aikaisemman isonieriän sijasta 
erikseen luokiteltiin vain Saimaan kanta. 
Taimenen käsittely on myös erilainen, 
edellisellä kerralla erittäin uhanalaisek
si (E) katsottua järvitaimenta ei arvioitu 
erikseen. Aikaisemmin on uhanalaisuut
ta arvioitu vain talouskaloista, näiden ul
kopuolelta arvioitiin vanhallakin mene
telmällä nyt uhanalaiseksi rantaneula. 

Suojelu ja seuranta 

Talouskalojen suojelusta ja seurannasta 
vastaa Riista- ja kalatalouden tutkimus
laitos. Kalastonsuojelutyöryhmän muis
tiossa (1996) käsitellään kalaston suoje
lun nykytilaa ja kehlttämistarpeita. Ta
louskaloihln kuulumattomien, luonnon
suojelulain alaisten kalojen seurantaan 
on saatava toimiva järjestelmä. Edellä 
mainittu Kalastonsuojelutyöryhmän 
muistiossa ehdotettu Riista- ja kalatalo
uden tutkimuslaitoksen ja Suomen ym
päristökeskuksen yhteistyönä perustet
tava tietorekisteri olisi perustettava vä
littömästi ja myös nykyistä systemaatti
sempi havaintojen keruu on käynnistet
tävä. 

II 
10 
12 

Yhteensä 

M 

1 

2 

2 
4 
3 
2 
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4.3 Selkärangattomat 
eläimet 

Selkärangattomista eläimistä nivelma
tojen (Annelida), nilviäisten (Mollusca) 
ja niveljalkaisten (Arthropoda) uhan
alaisuuden arviointia käsitellään edem
pänä erikseen. Vain näistä pääjaksoista 
on lajeja luokiteltu uhanalaisiksi, kuten 

Alkueläimet (Protozoa) 
Sienieläimet (Porifera) 
Polttiaiseläimet (Cnidaria) 
Kampamaneetit ( Ctenophora) 
Laakamadot (Platyhelminthes) 
Nauhamadot (Nemertea) 
Makkaramadot (Priapulida) 
Okapäämadot (Kinorhyncha) 
Sukaspin taiset ( Gastrotricha) 
Ra taseläimet (Rotifera) 
Jouhimadot (Netnatoporpha) 
Sukkulamadot (Nematoda) 
Väkäkärsämadot (Acanthocephala) 
Karhukaiset (Tardigrada) 
Sammaleläimet (Bryozoa 
Selkäjänteiset (Chordata): 
Vaippaeläimet (Tunicata) 

Alku eläinten, laakamatojen ja sukkula
matojen esitetyt lajimäärät ovat karkei
ta arvioita, koska ajan tasalla olevia laji
luetteloita ei ole käytettävissä. Uhanalai
sia lajeja näissäkin pääjaksoissa on var
masti, esimerkiksi harvinaisten tai 
uhanalaisten eläinten loisia laakama to
jen ja väkäkärsämatojen joukossa. Myös 
sukkulamaclaissa on jo edellisen tarkas
telun yhteydessä arvioitu olevan uhan
alaisia lajeja, mutta niiden lähempään 
tarkasteluun ei edelleenkään ole ollut 
mahdollisuuksia. 

Suomesta tunnettujen selkärangatto
mien eläinten lajimäärä on noin 26 600. 
Todellisuudessa lajeja on enemmän, il
meisesti jopa yli 30 000. Uhanalaisuutta 
voitiin tarkastella nyt käytetyillä kritee
reillä noin 10 300 lajista. Lisäksi arvioi
matta jätettyihin sisältyy yli 100 lajia, 
joiden ei katsottu esiintyvän Suomessa 
luontaisella levinneisyysalueellaan. Mo
nissa niveljalkaisryhmissä on kaikki lajit 
sijoitettu luokkaan NE, vaikka humnat
tava osa lajeista olisi voitu arvioida elin
voimaisiksi. Niitä ei kuitenkaan ole poi-

edellisessäkin uhanalaisuuden tarkaste
lussa. Lajistan puutteellisen tuntemuk
sen takia ei systemaattista uhanalaisuus
tarkastelua ole ulotettu uusiin pääjak
soihin, eikä niistä ole muutenkaan tullut 
tietoon selvästi uhanalaisia lajeja. Tar
kastelematta jääneissä 16 pääjaksossa 
tiedetään Suomessa tavatun seuraavat 
lajimäärät: 

yli 1 000 
4 

ainakin 6 
1 

8001000 
2 
1 
1 

20 
430 

3 
yli 1000 

13 
n.60 

10 

1 

mittu erilleen yksityiskohtaisten esiinty
mistietojen puuttuessa. Niistä selkäran
gattomista eläimistä, joista tiedot olivat 
arviointia varten riittävät, katsottiin 104 
lajia (1 %) hävinneiksi, 760 lajia (9 %) 
uhanalaisiksi ja 572lajia (7%) silmälläpi
dettäviksi. 
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4.3.1 Nivelmadot 

Nivelmatojen pääjaksosta (Annelida) 
karttuu niukasti uutta uhanalaisuuden 
arvioinnin kannalta olennaista tietoa. 
Uhanalaisuuden arviointia kommentoi 
asiantuntijana Juhani Terhivuo. Uuden 
luokittelun edellyttämiä tietoja kannan
muutoksista ei ole useimmista lajeista, 
eikä monien lajien runsautta tai nykyis
tä levinneisyyttä tunneta riittävästi yksi
tyiskohtaista arviointia varten. Pääjak
sosta on kuitenkin koottu kaikki julkais
tu tieto eliömaakuntaluetteloksi (Silfver
berg 1998), jota käytettiin arviointityön 
pohjana. Selvästi uhanalaiset tai elinvoi
maiset lajit ja arvioimatta jätettävät kas
vihuoneissa elävät lajit pyrittiin erotta
maan. Muut lajit luokiteltiin varmuu
den vuoksi puutteellisesti tunnetuiksi. 
Niiden joukossa on varmasti monia elin
voimaisia lajeja, mutta myös monia har
vinaisuutensa ja elinympäristövaati
mustensa perusteella silmällä pidettäviä, 
mahdollisesti uhanalaisiakinlajeja. 

Suomen nivelmadot kuuluvat nel
jään luokkaan: monisukasmadot (Po
lychaeta),harvasukasmadot(Oligochae
ta), rapulaiset (Branchiobdellida, vain 
yksi laji) ja juotikkaat (Hirudinea). Li
säksi Suomesta on hiljattain tavattu al
kunivelmato (Troglochaetus beranecki), 
joka luetaan kuuluvaksi erilliseen alku
nivelmatojenluokkaan (Archiannelida). 
Huonosti tunnetut alkunivelmadot saat
tavat kuitenkin olla vain harvasukasma
tojen erillinen ryhmä. 

Monisukas1natoja tunnetaan Suo
mesta16lajia. Aikaisemmin harvasukas
matoihin luettu heimo Aelosomatidae, 
jonka lajit elävät sisävesissä, luetaan 
nykyisin monisukasmatoihin kuuluvak
si. Kaikki seitsemän lajia tunnetaan vain 
yhdestä kolmeen eliömaakunnasta ja ne 

on luokiteltu puutteellisesti tunnetuiksi. 
Perinteisesti monisukasmatoihin luetut 
yhdeksän lajia elävät merialueella joko 
pohjaan kiinnittyneinä tai vapaasti ve
dessä tai pohjalla liikkuen. Monisukas
madot ovat pääasiassa suolaisen meren 
asukkaita, joille Suomen merialueet ei
vät ole kovin suotuisaa elinympäristöä. 
Jo Ruotsin länsirannikolta tunnetaan n. 
350 lajia. Sumnen lajeista kaksi on leviä
viä tulokkaita. Amerikansukasmato (Ma
renzelleria viridis) tavattiin Euroopassa 
ensimmäistä kertaa v. 1983 ja Suomessa 
1990. Vuonna 1998 se olilevinnyt jo Perä
meren eteläosaan asti. Myös eteläranni
kolla tavattava Boccardia redeki on ilmei
sesti 1960-luvulla laivaliikenteen muka
na saapunut ja sittemmin levinnyt tulo
kaslaji. Lajeista seitsemän katsottiin 
elinvoimaisiksi ja kaksi puutteellisesti 
tunnetuiksi. 

Harvasukasmatoja tunnetaan Suo
mesta 143lajia. Parhaiten tunnettu ryh
mä on lierot (heimo Lumbricidae). Niitä 
on tavattu Suomessa 17lajia. Lierojen 
joukossa ei ole uhanalaisia lajeja, yksi 
vain kerran tavattu laji on arvioitu puut
teellisesti tunnetuksi ja kaksi on jätetty 
arvioimatta. Varsinkin metsämaassa 
runsaina tavattavia änkyrimatoja (heimo 
Enchytraeidae) tunnetaan 57 lajia. Mo
net niistä ovat vaikeita määrittää ja nii
den esiintyminen tunnetaan paljon lie
raja huonommin. Niistä 27lajia on kat
sottu levinneisyystietojen perusteella 
elinvoimaisiksi. Ihmisen mukana kul
keutuneina on lisäksi tavattu neljä kol
meen eri heimoon kuuluvaalierojen su
kuista harvasukasmatoa, jotka jätettiin 
arvioimatta. 

Muut harvasukastnadot ovat vesi
eläimiä. Ne jakaantuvat kolmeen hei
moon: ketjukaiset (Naididae, 37 lajia), 
torvimadot (Tubificidae, 24lajia) ja kat-

Taulukko 4.3.1. Nivelmatojen jakautuminen luokkiin. 

Monisukasmadot 

Harvasukasmadot 
Alkunivelmadot 
Rapulaiset 
Juotikkaat 

j Yhteensä 

EN Uhan
alaiset 

(CR- VU) 

LC Riittävät DD Arvi- NE Kokonais-
tiedot oitu lajimäärä 

7 7 9 16 16 
89 89 48 137 6 143 

1 

12 13 3 16 16 

108 109 62 171 6 177 
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komadot (Lumbriculidae, 4lajia). Ketju
kaisista 27lajia katsottiin elinvoimaisik
si, torvimacloista 17 ja katkomacloista 
kaikki neljä lajia. Muut katsottiin puut
teellisesti tunnetuiksi. 

Juotikkaita on Suomesta tavattu 16 
lajia. Kaikki lajit elävät vedessä, useim
mat ovat pikkueläimiä saalis tavia petoja, 
muutamat lajit imevät verta selkäran
kaisista eläimistä. Uhanalaiseksi on arvi
oitu voimakkaasti taantunut verijuoti
kas (Hirudo medicinalis). Tämä aikaisem
min varsin yleinen laji hävisi suuresta 
osasta esiintymispaikkojaan jo 1950-lu
vulle mennessä. Edellisen uhanalaisuus-

Uhanalainen nivelmato 

Laji Luokka 

Hirudo medicinalis Linnaeus EN 
verijuotikas, blodigel 
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Suornen lajien uhanalaisuus 20~0 

tarkastelun aikoihin se tunnettiin enää 
Ahvenanmaalta kahdesta paikasta sekä 
Tenholasta (nykyisin Tammisaarta). 
Näistä paikoista ei ole tiedossa havainto
ja viime vuosilta. 1990-luvulta on var
mistamaton havainto Hämeestä. Veri
juotikas on kookkain juotikkaamme, 
mutta varsin tavallinen hevosjuotikas 
(Haemopis sanguisuga) voi myös kasvaa 
jopa 8 cm:n pituiseksi ja sitä luullaan 
yleisesti ihmisestä verta imeväksi veri
juotikkaaksi. Elinvoimaisiksi arvioitiin 
12 juotikaslajia ja puutteellisesti tunne
tuiksi kolme. 

Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka-
päristö suudensyyt tekijät 

Bl +2bd Vsr Vr, R Vr, R 

1990 2000 e/u 

E E e 
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4 
4.3.2 Nilviäiset 

Uhanalaisuuden arviointi 

Nilviäisten uhanalaisuuden tarkastelus
sa asiantuntijana oli Ilmari Valovirta. 
Lisäksi havaintotietoja ja kommentteja 
saatiin Ulla-Maija Liukolta, Irene Routi
olta ja Hannu Ormiolta. 

Nilviäisten pääjakso (Mollusca) ja
kaantuu Suomessa kotiloiden (Gastro
poda) ja simpukoiden (Bivalvia) luok
kiin. Yhteensä Suomesta tunnetaan 161 
lajia. Uusimpia lisäyksiä lajistoomme 
ovat 1990-luvun alussa Itä1nerestä todet
tu pikkusydänsimpukka (Parvicardium 
hauniense) ja merialueellemme 1990-lu
vun jälkipuoliskolla levinnyt vaeltaja
simpukka (Dreissena polymorpha). 

Maakotiloista on edellisen tarkaste
lun jälkeenkertynytvarsin paljon uusia 
esiintymistietoja. Varsinkin lounaisim
man Suomen parhaiden lehtoalueiden 
kotilolajistosta on tehty selvityksiä, jois
sa myös uhanalaisista lajeista on saatu 
merkittävää lisätietoa. Useat pienialaiset 
lehtokohteet ovat osoittautuneet hie
noiksi kotilopaikoiksi, joista on löytynyt 
uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja. 
Tällaisia paikkoja on löytynyt erityisesti 
Karjalohjan Kiskon seudulta sekä lou
naissaaristosta Korppoosta, Nauvosta ja 
Iniöstä. Materiaalia on kerätty paljon 
myös Helsingin yliopiston opetuksen 
yhteydessä. J okil1elmisimpukan ja vuol
lejokisimpukan esiintymisen selvittämi
seksi ja kannan tilan seuraamiseksi on 
ollut käynnissä useita tutkimus- ja seu
rantahankkeita. Muista silnpukoista ja 
vesikotiloista uutta tietoa on kertynyt 
satunnaisemmin. Erityisselvityksiä niis
tä ei ole tehty, ja näiden ryhmien harras
tuskin on melko vähäistä. 

Koko nilviäislajisto arvioitiin. Maako
tiloista käytiin kaikkien 87lajin esiinty-

Taulukko 4.3.2. Nilviäisten jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 153 lajia (95.0 o/o) 

Riittävät tiedot: 144 lajia 
joista uhanalaisia, CR- VU, on II lajia (7.6 %) 

Luokka RE CR EN vu NT LC 

Lajien lukumäärä 0 1 3 7 26 107 
Osuus 0,0% 0,7% 2,1 o/o 4,9% 18,1% 74,3 
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mistiedot läpi laji lajilta. Arvioimatta 
jätettiin Suomen lajiluettelossa mukana 
olevat ainoastaan kasvihuoneissa ja ly
hytaikaisesti niiden ympäristössätavat
tavat kahdeksan lajia. Vesinilviäisistä 
jokihelmisimpukkaa ja vuollejokisim
pukkaa lukuun ottamatta arviointi pe
rustuu lähinnä kirjallisuustietoihin, joi
ta ei ole aivan viime vuosilta. Simpukoi
den pitkät sukupolviajat pidentävät kui
tenkin tarkasteltavaa ajanjaksoa. 

Uuden luokituksen soveltaminen 

Nilviäisten levinneisyys tunnetaan mel
ko hyvin. Levinneisyyden ja runsauden 
1nuutoksista on yksittäisiä lajeja lukuun 
ottamatta paljon vähemmän tietoa. Täs
tä syystä arvioinnissa käytettiin Inaako
tiloilla luokitteluperusteena pelkästään 
kriteeriä D2. Joissakin tapauksissa olisi 
mahdollista käyttää myös kriteeriä B 
lähtökohtana pirstoutunut esiintymi
nen ja elinympäristön taantuminen. 
Maakotilot, joiden taantumisesta oli niin 
selvää näyttöä, että El-kriteerin muita 
kuin elinympäristön taantumista koske
via kohtia olisi voinut soveltaa, ovatvie
lä niin runsaita, että ne jäivät silmällä pi
dettäviin. Simpukoiden arvioinnissa 
käytettiin myös A-kriteeriä. Käytetty 
tarkastelujakso oli sukupolviajan perus
teella pitkä, jokihelmisimpukalla 75 
vuotta. 

Jakautuminen luokkiin 

Nilviäisistä ei yhdenkään lajin katsota 
hävinneen Suomesta. Silmälläpidettäviä 
lajeja nilviäisissä on huomattavan paljon 
(26lajia) uhanalaisiin (lllajia) verrattu
na. Silmälläpidettävissä on monia elin
ympäristönsä suhteen vaativia lajeja, 
joiden kannan kehityksestä ei ole tietoa 
ja esiintymiä on niin paljon, että ne eivät 

1 Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 161 lajia 
8 lajia 

1 Puutteellisesti (5.0 %) 
' tunnetut, DD: 

9 lajia 
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täytä uhanalaisten kriteerejä. Puutteelli
sesti tunnetuista yhdeksästä lajista neljä 
on maakotiloi ta, joiden vakiintumisesta 
tai luonnonvaraisuudesta ei ole var
muutta. Kolme lajeista on vesikotiloita, 
joista hoikkasarvikotilo (Bithynia leachii) 
saattaa olla hävinnyt laji. Lisäksi puut
teellisesti tunnetuiksi arvioitiin kaksi 
simpukkalajia, joiden levinneisyys on 
heikosti tunnettu. 

Uhanalaiset nilviäiset 

Uhanalaisista maakotiloista viisi lajia 
elää metsissä. Kaikki ovat lehtojen lajeja 

ja kolme vaatii vanhoja lehtometsiä. 
Vanhojen haapojen rungoilla elävästä 
harmaasulkukotilosta (Bulgarica cana, 
CR) on varmistamaton uusi löytö Kolin 
alueelta läheltä vanhaa tunnettua paik
kaa. Hienouurresulkukotilo (Clausilia 
dubia, EN) on hävinnyt yhdeltä tunne
tuista kolmesta esiintymispaikastaan. 
Suorasu usulkukotilo ( Cochlodina orthos
toma, VU), joka aikaisemmin tunnettiin 
vain Karkalin luonnon puistosta, on löy
tynyt 1990-luvulla neljästä uudesta pai
kasta Karjalohjalta, Pohjasta ja Kiskosta. 
Pikkuahmattikotilo (Ena obscura, VU) 
tunnetaan nykyisin kolmen Ahvenan-

Taulukko 4.3.3. Nilviäisten ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö Uhanalaiset Silmälläpidettävät 

Metsät 5 (45.5 %) 15 (57.7 %) 
Vanhat lehtometsät 3 
Muut lehtometsät 2 15 

Suot 1 (9.1 %) 1 (3.8 %) 
Letot 1 1 

Vedet 3 (27.3 %) 5 (19.2 %) 
Järvet ja lammet 3 
Joet 3 2 

Rannat 1 (3.8 %) 
Järvien ja jokien niitty- ja luhtarannat 1 

Tunturipaljakat 2 (18.2 %) 1 (3.8 %) 
Tunturikosteikot 2 1 

Perinneympäristöt ja muut ihmisen luomat ympäristöt 3 (11.5 %) 
Kuivat niityt ja kedot 2 
Ruderaattialueet, tienvieret ja ratapenkareet 1 

Yhteensä II 26 

Taulukko 4.3.4. Nilviäisten ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus 

Rakentaminen 1 9.1% 3 11.5% 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 3 27.3% 15 57.7% 
Ojitus ja turpeenotto 1 9.1% 1 3.8% 
Vesien rakentaminen 3 11.5% 
Kemialliset haittavaikutukset 5 45.5% 4 15.4% 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 1 9.1% 

Yhteensä II 100% 26 100% 

Taulukko 4.3.5. Nilviäisten ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus 

Maa- ja kallioperän kuluminen 2 7.7% 
Rakentaminen 1 9.1% 1 3.8% 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 3 27.3% 15 57.7% 
Vesien rakentaminen 3 11.5% 
Kemialliset haittavaikutukset 6 54.5% 5 19.2% 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 1 9.1% 

Yhteensä II 100% 26 100% 

Suomen lajien uhanå,.laisuus 2000 
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Uhanalaisten nilviäisten luettelo 

Laji Luokka Kriteerit Elinym-
päristöt 

Bulgarica cana (Held) CR D2 Mlv 
harmaasulkukotilo, östspolsnäcka 
C/ausilia dubia Draparnaud EN D2 Mlv 
hienouurresulkukotilo, 
gitterspolsnäcka (strimmig spolsnäcka) 
Pisidium supinum A. Schmidt EN D2 Vj 
etelänhernesimpukka, sydärtmussla 
Vertigo genesii (Gredler) EN D2 Sl 
kalkkisiemenkotilo, otandad grynsnäcka (kalkgrynsnäcka) 
Arion intermedius (Normand) vu D2 Ml 
nystysiruetana 
Cochlodina orthostoma (Menke) vu D2 Mlv 

suorasuusulkukotilo, rak spolsnäcka 
Co/umel/a co/umel/a (G. v. Martens) vu D2 Ts 

lapinsiemenkotilo,lappgrynsnäcka 
Eno obscura (O.F. MUIIer) vu D2 Ml 
pikkuahmattikoti Ia, mindre tornsnäcka 
Margaritifera margaritifera (Linnaeus) vu Alace Vj. Vp 
jokihelmisimpukka, flodpärlmussla 
Unio crassus Philipssan vu Alace Vj 
vuollejokisimpukka, tjockskalig målarmussla 
Vertigo extima (Westerlund) 
tunturisiemenkotilo 

IlO 

vu D2 Ts 

1naan löytöpaikan lisäksi Iniöstä. Näiden 
lajien uhanalaisuuden syinä ja uhka teki
jöinä ovat sopivien puiden väheneminen 
ja rakentaminen. Nystysiruetana (Ari on 
intermedius, VU) tunnetaan ainoastaan 
Nuuksiosta. Tämä atlanttisena pidetty 
laji saattaa piileskellä jossakin muualla
kin. 

Kalkkisiemenkotilo (Vertigo genesii, 
EN) on ainoa soilla elävä uhanalainen 
nilviäinen. Se elää rehevillä letoilla, jois
ta suuri osa on kuivattu. Vanhojen kah
den löydön lisäksi on ilmoitettu uusi 
löytö Kiikalasta. Lapinsiemenkotilo (Co
lumella columella, VU) ja tunturisiemen
kotilo (Vertigo extima, VU) ovat hyvin 
harvinaisia tuntureilla eläviä kotiloita, 
jotka suosivat kosteita elin ympäristöjä. 

Vesien uhanalaiset nilviäiset ovat 
simpukoita. J okihelmisimpukan eli raa
kun (Margaritifera margaritifera) esiinty
misen historia ja nykytilanne on selvitet
ty perusteellisesti. Silti aivan viime vuo
sinakin on paljastunut uusia runsaitakin 
esiintymiä. Vuollejokisimpukkaa (Unia 
crassus) on tavattu yhteensä noin 20 joes
ta, runsain kanta elää Karjaan joessa, joka 
on myös edelleen ainoa tunnettu etelän
hernesimpukan (Pisidium supinum) 
esiintymispaikka. 

Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e 1 u 
suudensyyt tekijät 

Mp, Mi Mp, Mi E E e 

R, Mp, Mi, Ml R, Mp, Mi E E e 

Kh, Vr Kh, Vr Sh Sh u 

0, Kh Kh Sh V e 

y y u 

Mp, Mi Mp, Mi E V e 

Kh Kh V V u 

Mp, R Mp, R V V e 

Kh, Vr, P, 0 Kh, Vr V V e 

Kh, Vr Kh, Vr Sh Sh u 

Kh Kh Sh u 

Silmälläpidettävät nilviäiset 

Metsät ovat myös silmälläpidettävien 
nilviäisten merkittävin elinympäristö. 
Yli puolet kaikista silmälläpidettävistä ja 
kolme neljäsosaa maalla elävistä nilviäi
sistä on 1netsälajeja, jotka kaikki elävät 
lehtometsissä. Monia lounaisten lehto
jen harvinaisuuksia on löydetty uusista 
paikoista 1990-luvulla, esimerkiksi piik
kikotilo (Acanthinula aculeata) noin kym
menestä paikasta, kääpiösarvikotilo (Ca
rychium minimum) ainakin kuudesta, 
kaksihammaskotilo (Perforatella bidenta
ta) sainoinkuudesta jakapeasiemenkoti
lo (Vertigo angustior) viidestä uudesta 
paikasta. 

Lettosiemenkotilo (Vertigo geyeri) on 
ainoa soilla elävä silmälläpidettävä nil
viäinen. Se on edellisen uhanalaisuustar
kastelun jälkeen löydetty uusista pai
koista ainakin Halikosta ja Korppoosta. 
Järvien rannoilla elää seitsenhammassie
menkotilo (Vertigo antivertigo), jota on 
tavattu etelästä Keski-Suomeen asti yh
teensä yli 20 paikasta. Laji on taantunut, 
pääasiassa veden laadun muutosten seu
rauksena. Tunturien pensaikkoisilla rin
nesoilla elää harvinainen pohjansiemen
kotilo (Vertigo modesta). Perinneympäris
töissä ja 1nuissa ihmisen muuttamissa 
ympäristöissä tavataan kolme silmällä-



Silmälläpidettävien nilviäisten luettelo 

Laji Luokka Elin- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
ympäristöt suudensyyt tekijät 

Acanthinula aculeata (O.F. Mi.iller) NT Ml Mp Mp Sh Sh 
piikkikotilo, taggsnäcka 
Aegopinella nitidula (Draparnaud) NT Ml Mp, R Mp Sh Sh 
leveäkierrekiiltokotilo, bredbandad skimmersnäcka 
Aegopinella pura (Aider) NT Ml Mp, R Mp Sh St 
viherkiiltokotilo, grönskimmersnäcka 
Ari on circumscriptus Johnstan NT Ml Mp Mp 
lasilimaetana 
Arion silvaticus Lohmander NT Ml Mp Mp 
valkokylkietana 
Balea perversa (Linnaeus) NT ln, Kk R,Ku,Kh Ku,Kh,R 
uurteiskotilo 
Carychium minimum O.F. MUIIer NT Ml, Yp Mp, 0, R, Yr Mp,O St St 
kääpiösarvikotilo, dvärghornsnäcka 
Deroceras sturanyi (Simroth) NT lj R R 
vasaraetana 
Euomphalia strigella (Draparnaud) NT Ml Mp Mp Sh 
valkonauhakotilo 
Limax marginatus O.F. MUIIer NT Ml Mp Mp 
metsäharjaetana 
Macrogastra plicatula (Draparnaud) NT Ml Mp Mp 
pikkupoimusulkukotilo 
Myxas glutinosa (O.F. MUIIer) NT Vs Yr, Kh Yr, Kh 
vaippalimakotilo, manteldammsnäcka 
Oxychilus alliarius (Miller) NT Ml Mp, R Mp, R Sh Sh 
laukkakotilo, löksnäcka 
Perforatella bidentata (Gmelin) NT Ml, Skr Mp,O,MI Mp,O Sh St 
kaksihammaskotilo, tandsnäcka 
Pisidium personatum Malm NT Vj, Ysk Kh, Yr Kh, Vr 
Pisidium pseudosphaerium Schlesch NT Vsr Yr, Kh Vr, Kh 
Pisidium subtilestriatum Lindholm NT Vsk Vr, Kh Vr, Kh Sh Sh 
syvännehernesimpukka, djupbottenmussla 
Unio pictorum (Linnaeus) NT Vj Kh, Yr Kh, Vr Sh 
soukkojokisimpukka 
Vaiionia excentrica Sterki NT ln, Kk R,Ku,Kh Ku,Kh,R 
soikeasirokotilo 
Vertigo angustior jeffreys NT Ml Mp, Ku Mp, Ku Sh Sh 
kapeasiemenkotilo, smal grynsnäcka 
Vertigo antivertigo (Draparnaud) NT Rjn Kh, Yr Kh, Vr 
seitsenhammassiemenkotilo 
Vertigo geyeri Lindholm NT Sl 0, Kh Kh, 0 Sh Sh 
lettosiemenkotilo, kalkkärrgrynsnäcka 
Vertigo modesta (Say) NT Ts, Kk Kh Kh Sh Sh 
pohjansiemenkotilo, nordgrynsnäcka 
Vertigo pygmaea (Draparnaud) NT Ml, lh Mp, Ku Mp, Ku Sh Sh 
pienisiemenkotilo, smågrynsnäcka 
Vitrea contracta (Westerlund) NT Ml Mp, R Mp Sh Sh 
litteäkristallikotilo, platt kristallsnäcka 
Vitrea crystallina (O.F. MUIIer) NT Ml Mp, R Mp Sh Sh 
kristallikotilo, kristallsnäcka 

pidettävää maakotiloa. U urteiskotilo pukka (Pisidium personatum) ovat harvi-
( Balea perversa) ja soikeasirokotilo (Valio- naisia joissa eläviä simpukoita, herne-
nia excentrica) elävät kuivilla kalkkipitoi- simpukka (Pisidium pseudosphaerium) 
silla kentillä ja niityillä, ensin mainittu eläärehevissä vesissä Etelä-Suomessa ja 
ainoastaan rannikkovyöhykkeellä. Vasa- syvännehernesimpukka (Pisidium subti-
raetana (Deroceras sturanyi) esiintyy lä- lestriatum) karuissa syvissä vesissä Sai-
hinnä täytemaalla ja on ilmeisesti melko maan vesistöalueella. Vaippalimakotilo 
uusi tulokas. (Myxas glutinosa) on harvinainen rehe-

Vesissä elää neljä silmälläpidettävää vien vesien laji Etelä-Suomessa. 
simpukkaa ja yksi vesikotilo. Soukkojo-
kisimpukka (Unia pictorum) ja hernesim-
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Luokitusten vertailu ja muutokset edelliseen luetteloon 
i 

Taulukko 4.3.6. Nilviäisten jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella menetelmällä. 

CR EN 

Vanha menetelmä 
E 1 1 
V 1 
St 
Sh 1 
Sp 
Ei luokkaa 

Yhteensä 1 3 

Uusi menetelmä 
vu NT DD Yhteensä 

2 
4 5 

3 3 
2 12 15 

1 1 
1 II 8 

7 26 9 

Uudella arviointimenetelmällä on uhan
alaisissa yksi ja silmälläpidettävissä yk
sitoista lajia, joita ei arvioitu uhanalai
siksi vanhalla tavalla. Uhanalaisista kak
si ja silmälläpidettävistä 13 on kokonaan 
uusia lajeja luettelossa. 

Taulukko 4.3.7. Nilviäisten uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointimenetelmällä. 

2000 
1990 
1985 

E 

2 
3 
3 

V 

5 
3 
2 

St Sh Sp Yhteensä 

15 26 

1 

15 23 
9 15 

3 

Vanhalla tavalla uhanalaisiksi arvioitiin 
nyt 26lajia, kun niitä oli edellisessä luet
telossa 23 lajia. Suorasuusulkukotilon 
luokkaa alennettiin uusien löytöjen pe
rusteella ja kalkkisiemenkotilon luokkaa 
nostettiin. Kolme uutta lajia, tunturisie
menkotilo, valkonauhakotilo (Euompha
lia strigella) ja soukkojokisimpukka 
(Unia pictorum), arvioitiin vanhalla ta
valla silmälläpidettäväksi harvinaiseksi 
(Sh). Yhtään lajia ei poistettu uhanalais
ten luettelosta. 

Vanhan arviointimenetelmän mukaan luokiteltu nilviäinen, joka ei uudella 
menetelmällä ole uhanalainen tai silmälläpidettävä 

Laji Luokka Elin- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 ! 
ympäristöt suudensyyt tekiijät 

Bithynia /eachii (Shephard) DD Yj, Vsr Kh Kh Sp Sp 
hoikkasarvikotilo, 
smalhornsnäcka 

Suojelu ja seuranta 

Jokihelmisimpukan ja vuollejokisim
pukka ovat rauhoitettuja lajeja. Niiden 
kantojen kehitystä seurataan jatkuvasti. 
Molempien suojelu tulee tehostumaan 
Natura 2000 -ehdotuksen toteutuessa. 
Inventointien lisäksi jokihelmisimpuk
katyöryhmä on edistänyt lajin suojelua 
muun muassa antamalla asiantuntija
apua lohijokien entisöinnin yhteydessä, 
jossa voidaan aiheuttaa vakavia haittoja 
raakuille. Erityisinä suojelukohteina 
ovat olleet mm. entisöitävä Livojoki sekä 
Ähtävänjoki, jossa simpukoita on jou
duttu siirtämään pois työkohteilta. Tut
kimuksia purotaimenten infektoimisek
si jokihelmisimpukan glokidiotoukilla 
on myös jatkettu, mutta toimivaa käy
tännön työmenetelmää ei ole vielä on
nistuttu kehittämään. J okihelmisimpuk
ka kuuluu myös luontodirektiivin perus
teella Natura 2000 -ohjelmassa suojelta
viin lajeihin, kuten myös vuollejokisim
pukka. Ympäristöministeriö rahoittaa 
niiden seurantaa ja suojelua vuosittain. 
Muiden uhanalaisten nilviäisten seuran
taa on tehostettava. Piensimpukoiden ja 
varsinkin vesikotiloiden koko lajiston 
esiintymistä pitäisi selvittää perusteelli
sesti ja uhanalaisten lajien esiintymät 
saada säännöllisen seurannan piiriin. 

1 J 2 Suomen lajien uhafåaiCJ.isulls 2000 
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and restoration of habitats for invertebra
tes: enhancing biological diversity. Council 
of Europe, Environmental Encounters 33: 
38-48. 

Väinölä, R. 1993: Pikkusydänsimpukka Lou
nais-Suomessa. Luonnon Tutkija 97: 33-34. 

lähemmin kunkin ryhmän tekstissä. 
Noin 10 000 tarkastellusta lajista arvioi
tiin hävinneiksi 1 %, uhanalaisiksi (CR 
VU) 7,5 % ja silmälläpidettäviksi (NT) 
5,5%. 

Kirjallisuus 

Terhivuo, J. 1996: The research history of 
Finnish fauna: Free living soil invertebra
tes excluding Insecta. Memoranda Soc. 
Fauna Flora Fennica 72: 147-162. 

Taulukko 4.3.8. Niveljalkaisten jakautuminen luokkiin. 

RE CR EN vu Uhan- NT LC Riittävät DD 
alaiset tiedot 

(CR-VU) 

Hämähäkkieläimet 2 4 8 12 21 1 36 3 
Äyriäiset 1 1 105 107 4 
Kaksoisjalkaiset 2 2 13 15 
Juoksujalkaiset 1 2 2 10 13 
Sokkojuoksiaiset 2 2 
Harvajalkaiset 8 8 
Hyönteiset 100 98 230 403 731 524 6810 8165 1621 

Yhteensä 104 98 238 411 747 546 6949 8346 1628 

Suom~n lajie~ uhanalaisuus 2000 

4 

Arvi- NE Kokonais-
oitu lajimäärä 

39 n. 2460 n. 2500 
111 n. 240 n. 350 

15 II 26 
13 7 n. 20 
2 2 
8 8 

9786 n. 10060 n. 19850 

9974 n. 12780 n.22760 
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nea ixobola). Suppilohämähäkki on kuivi
en, mielellään laidunnettujen rannikko
niittyjen laji, jota ei ole tavattu yli 50 

vuoteen. Lehtipuissa elävää puistoristi
hämähäkkiä ei ole tavattu 1800-luvun 
jälkeen. 

Hävinneiden hämähäkkielälnten luettelo 

Laji Luokka Elinym- Uhanalai- 1990 2000 
päristöt suudensyyt 

Agelena labyrinthica (Cierck) RE ln N H H 
suppilohämähäkki, trattspindel 
Nuctenea ixobola (Thorell) RE Ml, lp H H 
puistoristihämäkki 

Taulukko 4.3.1 0. Hämähäkkieläinten ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö Hävinneet Uhanalaiset Silmällä-
pidettävät 

Metsät 1 (50.0 %) 3 (25.0 %) 5 (23.8 %) 
Vanhat lehtometsät 1 

Muut lehtometsät 1 2 1 

Harjumetsät 1 

Metsät erittelemättä 1 2 

Suot 4 (33.3 %) 3 (14.3 %) 
Letot 2 2 
Räme et 1 1 

Korvet 1 

Rannat 4 (19.0 %) 
Itämeren hietikkorannat 3 
Itämeren rannat erittelemättä 1 

Kalliot 4 (33.3 %) 4 (19.0 %) 
Kalkkikalliot ja -louhokset 1 1 
Kalliot erittelemättä 3 3 

Perinneympäristöt ja muut ihmisen 1 (50.0 %) 1 (8.3 %) 5 (23.8 %) 
luomat ympäristöt 
Kuivat niityt ja kedot 1 1 3 
Hakamaat, lehdesniityt ja metsälaitumet 1 
Kosteat niityt ja ojanpientareet 1 

Yhteensä 2 12 21 

Taulukko 4.3.1 1. Hämähäkkieläinten ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus lkm osuus 

Maa- ja kallioperän kuluminen 1 8.3 o/o 1 4.8 o/o 
Rakentaminen 5 41.7% 8 38.1% 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 1 50.0% 5 23.8% 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 1 8.3% 1 4.8% 
Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 1 4.8% 
Ojitus ja turpeenotto 3 25.0% 3 14.3% 
Kemialliset haittavaikutukset 1 8.3% 1 4.8% 
Syy tuntematon 1 50.0 o/o 1 8.3% 1 4.8 o/o 

Yhteensä 2 100% 12 100% 21 100% 
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Taulukko 4.3.12. Hämähäkkieläinten ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä 

Maa- ja kallioperän kuluminen 
Rakentaminen 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 
Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 
Ojitus ja turpeenotto 
Kemialliset haittavaikutukset 
Syy tuntematon 

Yhteensä 

5 

3 

12 

Uhanalaisten hämähäkkien tärkeim1nät 
elinympäristöt ovat suot ja kalliot. Kum
lnassakin elää neljä uhanalaista lajia. 
Suolajeista ei ole saatu uusia tietoja. Soi
den hämähäkkilajistoa onkin viime vuo
sina tutkittu niukasti. Kallioiden uhan
alaisista hämähäkeistä aikaisemmin ai
noastaan Ahvenanmaan Getabergenillä 
sijaitsevasta luolasta tunnettu luolahä
mähäkki (Meta menardi) on tavattu Suo
mesta ensimmäistä kertaa sisätiloista 
Maarianhaminassa. Etelämpänä sen tie
detään elävän myös kellareissa. 

Uhanalaiset 
lkm osuus 

8.3% 

41.7% 

8.3% 

25.0% 
8.3% 
8.3% 

100% 

Silmälläpidettävät 
Urrn osuus 

8 

5 

3 

21 

4.8% 
38.1% 
23.8% 
4.8% 
4.8% 

14.3% 
4.8% 
4.8% 

100% 

Metsissä elävistä kolmesta lajista kahta 
tavataan lehtometsissä. Ainoastaan kyh-
1nyristihä1nähäkistä (Araneus angulatus) 
on tehty joitakin uusia havaintoja. Iso
rantahämähäkki (Dolomedes plantarius) 
on arvioitu maailman uhanalaisten 
eläinten luettelossa vaarantuneeksi. 
Meillä sitä esiintyy maan eteläosissa. 
Sitä ei nyt arvioitu uhanalaiseksi tai sil
mälläpidettäväksi, mutta sen esiinty
mistä on syytä selvittää tarkemmin. 

Uhanalaisten hämähäkkieläinten luettelo 

Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e/u 
päristöt suuden syyt tekijät 

Aculepeira ceropegia (Walckenaer) EN B 1 +2abcd Sr 0 0 V V e 
rämeristihämähäkki 

Berlandiana cinerea Menge EN 02 ln R,N R,N V E e 

hietakivikkohämähäkki 
Meta menardi Latreille EN 02 K Sh V 

luolahämähäkki, källarspindel 
Ozyptila gertschi Kurata EN 02 Sl 0 0 E E 
lettorapuhämähäkki 
Araneus angulatus Clerck vu B 1 +2abd M Kh Kh V St u 

kyhmyristihämähäkki 
Aulonia albimana (Walckenaer) vu 02 K Ku Ku Sh Sh u 

kärppähämähäkki 
Brommella fa/cigera (Balogh) vu 02 K R R Sp Sh u 

rinnevarpuhämähäkki 
Cicurina cicur (Fabricius) vu Bl +2bd Kk, Ml R R Sh St u 

lounaanvarpuhämähäkki 
Peponocranium praeceps (Miller) vu 02 Sk, M R,M R,M Sh Sh u 
karjalan kääpiöhämähäkki 
Satilatlas britteni Uackson) vu 02 Sl 0 0 V V e 
lettokääpiöhämähäkki 
Syedra cavernarum (L. Koch) vu 02 Ml R, M, Ku R, M, Ku Sp Sh u 

onkaloriippuhämähäkki 
Xysticus cambridgei (Biackwall) vu B 1 +2bd Ml Mp Mp Sh Sh u 

jättirapuhämähäkki 

116 



Silmälläpidettävät us encarpatus) on vanhoja tietoja Hanko-

4 hämähäkkieläimet niemeltä sekä Nauvosta 1950-1960-lu-
vuilta. Viime vuosina se on tavattu vain 

Sihnälläpidettävät hämähäkkieläimet Dragsfjärdin Öröstä. Punakivikkohämä-
jakautuvat melko tasaisesti pääeliny1n- häkki (Zelotes electus) on löydetty sekä 
päristötyyppeihin. Eniten lajeja on met- KorppoonJurmosta että Öröstä. Kallio-
sissä ja perinneympäristöissä, kummas- jäkäliköissä elävä kansainvälinen harvi-
sakin viisi. Metsissä elävästä isoristihä- naisuus jäkäläkääpiöhämähäkki (Meta-
mähäkistä (Araneus saevus) on useita panamomops kaestneri) löytyi myös Örös-
uusia löytöjä 1990-luvulta. Rantojen ja tä. Soilla tavataankolme silmälläpidettä-
kallioiden lajeja on kumpiakin neljä. vää hämähäkkilajia. Niistä rahkakääpiö-
Rantalajit ovat kaikki meren rannoilla hämähäkistä (Rhaebothorax foveata) on 
esiintyviä, niistä kolme vaatii hiekkaran- joitakin uusia havaintoja. 
toja. Luotohyppyhämähäkistä (Pseudici-

Silmälläpidettävien hämähäkkieläinten luettelo 

Laji Luokka Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

Acartauchnius scurrilis NT Mh, ln R,Ku R,Ku Sh Sh 
(0. Pickard-Cambridge) 
nummimuurahaishämähäkki 
Araneus saevus (L. Koch) NT M Kh Kh St St 
isoristi hämähäkki 
Centromerus persimilis NT lh N,R N,R Sh Sh 
(0. Pickard-Cambridge) 
kalvasriippuhämähäkki 
Ceraticelus bulbosus (Emerton) NT Sl, lk O,N,R O,N,R Sh Sh 
kuusamonkääpiöhämähäkki 
Co/obocyba biscissa NT Ml Mp Mp Sh Sh 
(0. Pickard-Cambridge) 
lehtokääpiöhämähäkki 
Drassyllus exiguus (Mi.iller & Schenkel) NT Kk R R Sh Sh 
kalkkikivikkohämähäkki 
Emblyna brevidens (Kulzynski) NT lk R R Sp Sh 
kosteikkovarpuhämähäkki 
Lamprochernes chyzeri (Tömasvary) NT Mlv, Mkv Ml, Mp, Mi Ml, Mp, Mi Sp Sh 
aarnivaleskorpioni 
Lepthyphantes keyserlingi (Ausserer) NT Ri R,N R,N Sp Sh 
idänriippuhämähäkki 
Metapanamomops kaestneri (Wiehle) NT K, ln Ku Ku Sh Sh 
jäkäläkääpiöhämähäkki 
Micaria formicaria (Sundevall) NT ln N,R N,R Sh Sh 
muurahaiskiiltohämähäkki 
Micaria fulgens (Walckenaer) NT K, ln N,M N,M Sh Sh 
rinnekiiltohämähäkki 
Mioxena blanda (Simon) NT lh, Ml N,M N,M Sh Sh 
kalkkikääpiöhämähäkki 
Ozyptila daveota (Walckenaer) NT Rih R,Ku R,Ku Sh Sh 
nuijarapuhämähäkki 
Pellenes lapponicus (Sundevall) NT M Sp Sh 
poh janhyppyhämähäkki 
Pellenes tripunctatus (Walckenaer) NT lh N N Sh Sh 
kurjenpolvihämähäkki 
Pseudicius encarpatus (Walckenaer) NT Rih, Mh R,Ku R,Ku St 
luotohyppyhämähäkki 
Rhaebothorax foveata (Dahl) NT Sr, Sn 0 0 Sh Sh 
rahkakääpiöhämähäkki 
Titanoeca psammophilus Wunderlich NT K R R V Sh 
(I quadriguttata) 
täplälouhikkohämähäkki 
Zelotes e/ectus (C.L. Koch) NT Rih, ln R,Ku R,Ku Sh Sh 
punakivikkohämähäkki 
Zora parallela Simon NT Sl 0 0 Sh Sh 
letto-okajalkahämähäkki 
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Luokitusten vertailu 

Taulukko 4.3.13. Hämähäkkieläinten jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella menetelmällä. 

RE EN 

Vanha menetelmä 
H 2 
E 2 
V 2 
St 
Sh 
Sp 

Yhteensä 2 4 

Kaikki luettelossa mukana olevat lajit on 
arvioitu sekä uudella että vanhalla taval
la. Vanhalla tavalla erittäin uhanalaisiksi 
(E) arvioidut ovat uudella tavalla luokas
sa EN, vanhan tavan vaarantuneet (V) ja
kaantuvat tasan EN:n ja VU:n kesken. 
Vanhalla tavalla silmälläpidettäviksi 
taantuneiksi (St) luokitelluista neljästä 
lajista kaksi on uudella tavalla uhanalai
sia (VU) ja kaksi silmälläpidettäviä (NT). 
Vanhan luokituksen silmälläpidettävistä 
harvinaisista (Sh) viisi on uudella tavalla 
uhanalaisia (VU) ja 19 sihnälläpidettäviä. 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Vanhalla arviointilnenetelmällä muu
tokset edelliseen luetteloon verrattuna 
ovat vähäisiä. Tämä johtuu pääasiassa 
käsittelytavasta, joka oli lähinnä edelli
sen luettelon lajien tilanteen tarkistus. 
Ainoana uutena lajina mukaan tuli luo
tohyppyhäinähäkki (Pseudicius encarpa
tus, St), joka uudella menetelmällä arvi-

Uusi menetelmä 
vu NT DD Yhteensä 

2 
2 

1 3 
2 2 4 
5 19 24 

3 3 

8 21 3 

oituna jäi silmällä pidettäviin. Aikaisem
min mukana olleista lajeista pohjanpi
mentohämähäkistä (Arctobius agelenoi
des) oli niin paljon uusia tietoja että se 
siirrettiinluokkaanM. Uudella menetel
mällä se arvioitiin elinvoimaiseksi. 

Hämähäkkieläinten suojelu ja 
seuranta 

Hä1nähäkkieläimet eivät ole olleet pe
rusteluna suojelualueiden perustamisel
le. Monet tärkeät kohteet sisältyvät kui
tenkin perustettuihin suojelualueisiin. 
Uhanalaisten hämähäkkien seuranta oli
si saatava käyntiin tarpeellisten suojelu
ja hoitotoimien ohjaamiseksi sekä uhan
alaisuusarvioinnin tarkistamiseksi. Hä
mähäkkieläinten kattava uhanalaisu us
tarkastelu on pyrittävä aloittamaan lähi
vuosina. Sen toteuttaminen edellyttää 
kuitenkin sitä, että hämähäkkien lajilu
ettelo saadaan sitä ennen julkaistuksi ja 
levinneisyystiedot kerätyksi. 

Taulukko4.3.14. Hämähäkkieläinten uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointimenetelmällä. 1 
1 

H E V St Sh Sp Yhteensä M 

2000 2 2 3 4 24 3 38 
1990 2 5 20 9 38 

1 
1985 2 5 12 6 27 

Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista lajeista, jotka eivät uudella 
menetelmällä ole uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

Laji Luokka Elinympäristöt 1990 2000 

Arctobius agelenoides Emerton LC T, Mki Sp M 

pohjanpimentohämähäkki 
Apostenus fuscus Westring DD Ml Sp Sp 

lehtopussihämähäkki 
Erigone welchi Jackson DD lk Sh Sp 

irlanninkääpiöhämähäkki 
Tricca ftgurata (Simon) DD Ri Sp Sp 

hietikkojuoksuhämähäkki 

1 

1 

1 
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logica Fennica 10: 6. 

4.3.4 Äyriäiset 

Suomesta tunnetaan kaikkiaan noin 350 
lajia äyriäisiä (Crustacea). Niistä tarkas
teltiin lähinnä kirjallisuuden perusteel
la 125lajia, joista erotettiin mahdolliset 
uhanalaiset, elinvoimaiset ja puutteelli
sesti tunnetut lajit sekä luontaisen levin
neisyysalueensa ulkopuolella esiintyvät 
arvioimatta jätettävät lajit. Arviointi 
kattoi kokonaan alaluokat kuoriäyriäiset 
(Malacostraca), siimajalkaiset (Cirripe
dia) ja kalatäit (Branchiura), sekä osittain 
alaluokat hankajalkaiset (Copepoda) ja 
kidusjalkaiset (Branchiopoda). Raak
kuäyriäiset ( alaluokka Ostracoda) jäi ko
konaan arvioinnin ulkopuolelle. Arvi
ointia tehtäessä oli jäänyt huomaamatta 
vasta ilmestynyt äyriäisluettelo (Silfver
berg 1999), jonka mukaan Suomessa on 
noin 370 äyriäislajia. Lukuja ei ole muu
tettu taulukoihin tätä vastaaviksi. 

Uutta tietoa äyriäisistä on kertynyt 
edellisen arvioinnin jälkeen jonkin ver
ran, varsinkin reliktiäyriäisistä on jul
kaistu uusia löytötietoja. Lajistamuu
toksista on mainittava viime vuosina 
Suomen merialueille levjnneet kas pian-

Taulukko 4.3.15. Äyriäisten jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 1 1 1 lajia (3 1 . 7 %) 

Riittävät tiedot: 1 07 lajia 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 0 lajia (0.0 %) 

Luokka RE CR EN 
Lajien lukumäärä 1 0 0 

Koponen, S., Rinne, V, & Clayhills, T. 1997: 
Arthropods on oak branches in SW Fin
land, collected by a new trap type. 
Entomologica Fennica 8: 177-183. 

Niemi, R., Karppinen, E. & Uusitalo, M. 1997: 
Catalogue of the Oribatida (Acari) of Fin
land. Acta Zoologica Fennica 207: 1-39. 

Rinne, V, Clayhills, T. & Koponen, S. 1998: 
Lounais-Suomen suojeltujen tammilehto
jen selkärangattomat eläimet. Metsähal
lituksen luonnonsuojelujulkaisuja SarjaA, 
No 90. 76 s. 

Terhivuo, J. 1993: Novelties to the Finnish 
spider fauna (Araneae) and notes on spe
cies having bitten man. Memoranda Soc. 
Fauna Flora Fennica 69: 53-56. 

halkoisjalkainen (Hemimysis anomala) ja 
petovesikirppu (Cercopagis pengoi). Jään
nehalkoisjalkaisen (Mysis relicta) maan
tieteellistä vaihtelua on tutkittu mole
kyylibiologisin menetelmin. Suomesta 
on todettu kolme erillistä lajia. 

Tarkastelluista lajeista suurin osa, 105 
lajia, katsottiin elinvoimaisiksi. Arvioi
Inatta jätetyissä ovat 1nukana kokonaan 
tarkastelematta jääneiden ryhmien li
säksi 14luontaisen levinneisyysalueensa 
ulkopuolella esiintyvää lajia. Niistä 11 
on vain sisätiloissa, pääasiassa kasvihuo
neissa tavattuja siiroja. Arvioimatta jä
tettiin myös Suomeen istutettu täplära
pu (Pacifastacus leniusculus), Venäjän 
puolelle istutetusta kannasta peräisin 
oleva satunnaisesti Suomessa tavattava 
kapeasaksirapu (Astacus leucodactylus) 
sekä merialueella tavattava, mutta ei 
Suomen aluevesillä lisääntyvä villasak
sirapu (Eriocheir sinensis). 

Jäännehalkoisjalkainen (Mysis relic
ta) on viimeaikaisissa tutkimuksissa to
dettu sisältävän kolme Suomessa esiin
tyvää lajin tasoista taksonia. Pulmanki
järvestä tavattua toistaiseksi nimeämä
töntä lajia ei tunneta muualta. Se täyttää 

Puutteellisesti 
tunnetut, DD: 
4 lajia 

vu NT LC 

0 1 105 
Osuus 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 98,1% 

,, 

Suom~p1 !~n~n ~hanalaisuus 2~00 
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n. 240 lajia 
(68.6 %) 
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Hävinnyt äyriöinen 

Laji Luokka Elinympäristöt Uhanalai- 1990 2000 
suudensyyt 

! 
Platyarthrus hoffmanseggi Brandt RE lr R H H 
pikkusokkosiira, myrbogråsugga 

Silmälläpidettävä äyriöinen 

Laji Luokka Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

Gammaracanthus lacustris Sars NT Vsk 
jättikatka 

nykyisten tietojen valossa uhanalaisen 
kriteerit, mutta lajin luokitteleminen 
jätettiin tehtäväksi äyriäisten kattavam
man arvioinnin yhteydessä. Aikaisem
Inin hävinneeksi katsotusta pikkusokko
siirasta (Platyarthrus hoffmanseggi) ei ole 
tehty uusia havaintoja. Siln1älläpidettä
väksiluokiteltu jättikatka (Gammaracant
hus lacustris) tunnetaan nykyisin yli 20 
järvestä. 
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Kh Kh Sh Sh 

4.3.5 Kaksoisjalkaiset 

Kaksoisjalkaisten (Diplopoda) uhanalai
suusarviointi on toteutettu tarkastele
Inalla koko lajistoa. Asiantuntija-apua 
antoi Juhani Terhivuo. Uuttalajistatietoa 
kaksoisjalkaisista on julkaistu ih1nisen 
seurassa esiintyvistä kasvihuone- ja puu
tarhalajeista, joita tässä tarkastelussa jä
tettiin arvioimatta 11 lajia. Edellisissä 
mietinnössä nimellä Cylindroiulus londi
nensis mukana ollut puistokaksoisjalkai
nen on osoittautunut lajiksi Cylindroiu
lus caeruleocinctus. Se elää edelleen aino
alla aikaisem1nin tunnetulla esiintymis
paikallaan puistoalueelia Turussa, josta 
on myös löytynyt toinen pihaympäris
tössä ja tammimetsässä elävä populaatio. 
Lisäksi siitä on löytö Tammisaaresta 1995. 
Laji on aikaise1nmin uhanalaiseksi arvi
oituna otettu mukaan, vaikka se voitai
siin perustellusti sijoittaa 1nyös luokkaan 
NE. Sitä ei ehdoteta liitettäväksi luon
nonsuojeluasetuksen uhanalaisten lajien 
luetteloon. Vanhalla menetelmällä teh
dyssä arvioinnissa edelliseen luetteloon 
ei ole tehty muutoksia. 

Kirjallisuus 

Lehtinen, P.T. & Terhivuo, J. 1996: Notes and 

records of five garden millipedes (Diplo

poda, Iulida) in Finland Memoranda Soc. 
Fauna Flora Fennica 72: 6-12. 

Terhivuo, J.1998: Kaksoisjalkaiset. Teoksessa: 

Heliövaara K (toim.) Suomen luonto Sel

kärangattomat. Porvoo 1998, s. 56-57. 

SI.Jomen lajien l.lhaf1(llåisl..lus 2000 



Taulukko 4.3.16. Kaksoisjalkaisten jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 15 lajia (57.7 %) 

Riittävät tiedot: 15 lajia Puutteellisesti 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 2 lajia ( 13.3 %) tunnetut, DD: 

0 lajia 

Luokka RE CR EN YU NT LC 

Lajien lukumäärä 0 0 2 0 0 13 

Osuus 0,0 o/o 0,0 o/o 13,3 o/o 0,0 o/o 0,0 o/o 86,7 o/o 

Uhanalaisten kaksoisjalkaisten luettelo 

Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka-
päristöt suudensyyt tekijät 

Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood) EN 02 lp R R 

(C. londinensis) 
puistotuhatjalkainen (puistokaksoisjalkainen) 
lulus scanicus Lohmander EN 02 Kk R R 

kalkkituhatjalkainen (kalkkikaksoisjalkainen) 

4.3.6 Juoksujalkaiset Kirjallisuus 

Juoksujalkaisista (Chilopoda) on seitse
män lähinnä kasvihuoneissa elävää lajia 
jätetty arvioimatta. Kolmestatoista arvi
oidusta lajista kaksi on uhanalaisia ja 
yksi hävinnyt. Näistä lajeista ei ole tehty 
uusia havaintoja edellisen tarkastelun 
jälkeen. Vanhalla tavalla tehdyssä arvi
oinnissa ei ole tapahtunut muutoksia. 

Terhivuo, J. 1998: Juoksu jalkaiset. Teoksessa: 
Heliövaara K. (toim.) Suomen luonto 
Selkärangattomat. Porvoo 1998, s. 58-59. 

Taulukko 4.3.17. Juoksujalkaisten jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 13 lajia (65.0 %) 

Riittävät tiedot: 1 3 lajia Puutteellisesti 
joista uhanalaisia, CR - VU, on 2 lajia ( 15.4 o/o) tunnetut, DD: 

0 lajia 

Luokka RE CR EN YU NT LC 
Lajien lukumäärä 1 0 2 0 0 10 

Osuus 7,7 o/o 0,0 o/o 15,4 o/o 0,0% 0,0 o/o 76,9% 

Hävinneiden ja uhanalaisten juoksujalkaisten luettelo 

Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka-
päristöt suudensyyt tekijät 

Geophilus carpophagus Leach RE Ri Ku 
viherjuoksiainen (viherjuoksujalkainen) 

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 26 lajia 
II lajia 
(42.3 %) 

1990 2000 e /u 

Sh Sh 

V V u 

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: n. 20 
7 lajia 
(35.0 %) 

1990 2000 e 1 u 

H H 

Brachygeophilus truncorum (Bergsoe & Meinert) EN 02 Ml Mp, Ml Mp, Ml, R V V u 
tammijuoksiainen (tammijuoksujalkainen) 
Geophilus e/ectricus (Linnaeus) EN 02 Ml Ku,R Ku,R V V u 
isojuoksiainen (isojuoksujalkainen) 



4 
Hyönteiset 

Suomesta tunnetaan noin 19 850 hyön
teislajia, joka on noin 650 lajia enemmän 
kuin edellisen tarkastelun aikana arvioi
tiin. Eniten lajimäärä on kasvanut pisti
äisten, kaksisiipisten ja yhtäläissiipisten 
lajimäärä. Näistä samoista lahkoista löy
tyy jatkuvasti maalle uusia lajeja, joten 
20 000 ilmoitetun lajin raja ylitetään var
sin pian. Pääosa löytyvistä uusista lajeis
ta on elänyt täällä jo pitkään, mutta niitä 
ei ole löydetty tai osattu tunnistaa. Uusi 
taksonominen tutkimus erottaa myös 
uusia lajeja aikaisemmin tunnetuista la
jeista. Suomeen leviää myös jatkuvasti 
uusia hyönteislajeja, joista ainakin osa 
pystyyvakiintumaanluontoomme. 

Hyönteislahkojen lajimäärät Suo
messa ja lajien jakautuminen IUCN
luokkiin esitetään taulukossa 4.3.18. Tar
kastelun laajuutta selostetaan lahkokoh
taisissa teksteissä tarkemmin. Arvioi
matta jätettyjen lukuun voi sisältyä sekä 
kokonaan tarkastelematta jätettyä lajis
toa että lajeja, jotka on jätetty tarkaste
lun ulkopuolelle sisätiloissa tai muuten 
kiinteästi ihmisasutuksen yhteydessä 

elävinä. Elinympäristöjä, uhanalaisuu
den syitä ja uhkatekijöitä esitellään 
edempänä lahkokohtaisesti. 

Taulukossa hyönteiset on käsitelty 
perinteisessä laajuudessaan. Nykyisin 
hyppyhäntäiset, esihyönteiset ja kaksisu
kahäntäiset, toisinaan myös kolmisuka
häntäiset erotetaan usein omiksi luokik
seen. Hyönteisten lahkojako on n1yös 
säilytetty ennallaan, vaikka luteet ja yh
täläissiipiset nykyisin yleensä yhdiste
täänkin nivelkärsäisten lahkoksi (He
miptera). 

Kokonaan arvioimatta jätettiin hyp
pyhäntäiset, jäytiäiset, väiveet, täit, rip
siäiset ja kierresiipiset sekä kirput yhtä 
jo aikaisemmin uhanalaiseksi arvioitua 
kirppulajia lukuun ottamatta. Näistä 
ryhmistä ei viime vuosina ole tutkittu 
aktiivisesti muita kuin jäytiäisiä. Niistä
kinon uutta tietoariittämättömästikat
tavaan arviointiin, joka on ehkä mahdol
lista tehdä lähivuosina. Väiveistä on jul
kaistu laaja katsaus, jossa linnuilla elävät 
lajit on käsitelty isäntälajeittain. Pieniä 
lahkoja, joita ei esitellä erikseen, ovat 
myös esihyönteiset, kaksisukahäntäiset, 
kolmisukahäntäiset, pihtihäntäiset ja 

Taulukko 4.3.18. Hyönteislahkojen lajimäärät ja jakautuminen luokkiin. 

Hyppyhäntäiset 
Esihyönteiset 

Kaksisukahäntäiset 
Kolmisukahäntäiset 
Päivänkorennot 

Sudenkorennot 
Koskikorennot 
Suorasiipiset 
Pihtihäntäiset 

Torakat 

Luteet 

Yhtäläissiipiset 

Jäytiäiset 
Väiveet 

Täit 
Ripsiäiset 
Verkkosiipiset 
Kärsäkorennot 

Perhoset 

Vesiperhoset 
Kaksisiipiset 

Kirput 
Pistiäiset 
Kovakuoriaiset 
Kierresiipiset 

Yhteensä 

1.22 

RE 

2 

25 

4 

13 
54 

100 

CR 

35 

II 
50 

98 

EN VU 

3 
3 

9 
1 

79 

20 
112 

3 

25 
8 

127 
3 

II 
1 

37 
185 

230 403 

Uhan
alaiset 

(CR- VU) 

4 
4 
2 
4 

34 
10 

241 
4 

12 
1 

68 
347 

731 

NT 

2 
1 
2 

57 
21 

4 

126 
18 
15 

79 
196 

524 

LC Riittävät 
tiedot 

3 3 

2 2 
41 49 
45 51 
26 29 
21 27 
2 2 
2 2 

362 455 
431 462 

54 59 
5 5 

1920 2312 
147 169 
343 374 

1 
675 835 

2730 3327 

6810 8165 

DD Arvi-

5 
1 

7 

22 
303 

3 

90 
44 

766 

124 
254 

1621 

oitu 

3 
1 

2 
54 
52 
36 
28 

2 
2 

477 
765 

62 
6 

2402 
213 

1140 
1 

959 
3581 

9786 

NE 

206 

2 

4 

5 
1 

145 
65 

274 
18 

114 

18 

4130 
53 

4960 
59 

5 

10059 

Kokonais
lajimäärä 

206 
3 

4 
54 
52 
36 
32 

2 
7 

478 
910 

65 
274 

18 
114 
62 

6 
2420 

213 
5270 

54 
5920 
3640 

5 

19846 

S~omeJ1·1ajien, uhanalaisuu~ 20()0 



torakat Näihin kuuluvat luonnossa ta
vattavat lajit on arvioitu elinvoirnaisiksi. 
Vain sisätiloissa elävinä on arvioimatta 
jätetty kaksi kolmisukahäntäistä ja viisi 
torakkaa. 

Kirjallisuus 

Hackman, W 1994: Mallofager (Phthiraptera: 
Mallophaga) som parasiter på Finlands 
fågelarter. Memoranda Soc. Fauna Flora 
Fennica 70: 35-70. 

Kanervo,J. &Rinne, V.1996: Lounais-Suomen 
tammilehtojen jäytiäisistä (Psocoptera). 
Sahlbergia 3: 21-23. 

Silfverberg,H.1996: Changes 1991-1995in the 
list of Finnish insects. Entomologica Fen
nica 7: 39-49. 

Silfverberg, H. 1996: Entomofaunistics in Fin
land. Memoranda Soc. Fauna Flora Fen
nica 72:135-146. 

4.3. 7 Päivänkorennot 

Päivänkorentojen (Ephemeroptera) ar
vioinnissa toimi asiantuntijana Eino Sa
volainen, jonka kautta myös muiden 
ryhmän tutkijoiden tiedot saatiin käyt
töön. Lisäksi käytettävissä oli Riku Paa
volan ja Jani Heinon julkaisematon käsi
kirjoitus. 

Päivänkorentojen esiintymisestä on 
kertynyt jatkuvasti uutta tietoa. Uhan
alaisia lajeja on etsitty erityisesti vuosit
tain. Lisäksi toukkatietoa kertyy jatku
vasti erilaisista pohjaeläintutkimuksista. 
Monista lajeista levinneisyystiedot ovat 
silti edelleen puutteellisia. Edellisen tar
kastelun jälkeen maastamme on löydet
ty neljä uutta päivänkorentolajia. Niitä 
ei pidetä tulokkaina ja kaksi niistä on 
arvioitu uhanalaisiksi, kaksi puutteelli
sesti tunnetuiksi. 

Uuden luokituksen kriteereistä päi
vänkorennoille sopivat parhaiten B ja 
D2. Kriteeri en soveltamisessa vesihyön
teisiin ja vesieläimiin yleisemminkin on 
ongelmia. Esiintymienrajaaminen tuot
taa vaikeuksia, onko esimerkiksi koko 
joki tai vesistö yhtä esiintymää, vai onko 
usein kilometrienkin päässä toisistaan 
tavatut populaatiot tulkittava eri esiinty
miksi? 

Kaikkia päivänkorentolajeja tarkas
teltiin kriteerien mukaisesti. Yksi laji, 
pohjan purosurviainen ( Paraleptophlebia 
werneri) arvioitiin hävinneeksi. Sen ai
noa tunnettu löytöpaikka on tuhoutu
nut, eikä lajia ole etsinnästä huolimatta 
löydetty 1nuualta. Uhanalaisiksi arvioi
tiin neljä lajia, samoin silmälläpidettä
viksi. Viisi lajia todettiin puutteellisesti 
tunnetuiksi. Niistä kaksi, siperiansurvi
ainen (Heptagenia orbiticola) ja Baetis 
tracheatus on vasta viime vuosina tavat
tu maastamme. Aikaisemmin luettelossa 
mukana ollut petosurviainen (Rapto-

Taulukko 4.3.19. Päiväkorentojen jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 54 lajia ( 100.0 %) 

Riittävät tiedot: 49 lajia Puutteellisesti 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 4 lajia (8,2 %) tunnetut, DD: 

5 lajia 
Luokka RE CR EN vu NT LC 

Lajien lukumäärä 1 0 3 1 3 41 
Osuus 2,0% 0,0% 6,1% 2,0% 6,1% 83,7% 

; Suomen lajien uh~~aJaisuus 2000 

4 

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 54 lajia 
0 lajia 
(0.0 %) 



Hävinneiden 

Laji 

Paraleptophlebia werneri 
pohjanpurosurviainen, liten stri:>m1jagslär1da 

Ephemera lineota 

Laji 

Baetis liebenauae Keffermuller 

puolansukeltajasurviainen, polsk smådagslända 

robusta 
etelänpikkusurviainen 

Paraleptophlebia submarginata , ..... ,~~-"''~' ,, 1 

isopurosurviainen 

124 

luokka Kriteerit 

RE 

Bl +2c, D2 

D2 

Bl D2 

D2 

Elinym
päristöt 

Luokka Elinympäristöt 

NT 

NT Vsr 

Uhanalai
suudensyyt 

Uhanalai-

Uhka
tekijät 

Uhka-

1990 2000 e u 

1990 2000 

Sh 

Muutokset eaen11seen luetteloon 

Taulukko 4.3.20. Päivänkorentojen uhanalaisuus 
eri vuosina vanhalla arviointimenetelmällä. 

2000 
1990 
1985 

Suomen uhanalaisuus 2000 



Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista päivänkorennoista, jotka 
eivät ole uudella menetelmällä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

Laji Luokka 

Metretopus a/ter Bengtsson LC 
outasurviainen, fjälldagslända 
Raptobaetopus tenellus (Aibarda) DD 
petosurviainen, rovdagslända 

(Ephemera lineata) ja keltasurviainen (Po
tamanthus luteus). Käsitykset aikaisem
min suurena harvinaisuutena pidetyn 
outasurviaisen (Metretopus alter) esiinty
misestä ovat muuttuneet, kun lajin touk
ka on opittu tunte1naan. Uudella n1ene
telmällä elinvoimaiseksi luokiteltu ou
tasurviainen näyttää olevan Pohjois
Suomessa melko tavallinen laji, joka on 
perusteltua poistaa luettelosta. 

Kirjallisuus 
Bagge, P.1995: Emergence and upstream flight 

of lotic mayflies and caddisflies (Epheme
roptera and Trichoptera) in a lake outlet, 
central Finland. Entomologica Fennica 6: 
91-97. 

Engblom, E., Lingdell, P.-E., Nilsson, A.N. & 
Savolainen, E. 1993: The genus Metretopus 
(Ephemeroptera, Siphlonuridae) in 
Fennoscandia - identification, faunistics 
and natural history. Entomologica Fen
nica 4: 213-222. 

4.3.8 Sudenkorennot 

Sudenkoren toj en ( Odona ta) arvioinnis
sa asiantuntijoina toimivat Pekka Valto
nen ja Matti Hämäläinen. Heidän kaut
taan on saatu käyttöön myös 1nonien 
muiden tutkijoiden ja harrastajien teke
miä havaintoja. Sudenkorentojen tutki
mus ja harrastus on viime vuosina vil
kastunut, ja uutta tietoa lajien levinnei
syydestä ja kannanmuutoksista kertyy 
varsin paljon. Sudenkorentoja voidaan
kin pitää tällä hetkellä melko hyvin tun-

Elinympäristöt 1990 2000 

Vj, Vp Sh M 

Vj Sp Sp 

Hämäläinen, H. 1995: Caenis robusta Eaton 
(Ephemeroptera, Caenidae) in the Siika
lahti wetland nature reserve, SE Finland. 
Sahlbergia 2: 127-128. 

Nurmi, P. & Savolainen, E. 1999: First record 
ofEphemeralineata Eaton, 1870 (Epheme
roptera, Ephemeridae) from Finland. 
Sahlbergia 4: 53-55. 

Saaristo, M.I., Nilsson, A.N. & Savolainen, E. 
1993: Heptagenia orbiticola Kluge, a mayfly 
species new to Europe (Ephemeroptera, 
Heptageniidae). Entomologisk Tidskrift 
114: 51-54. 

Savolainen, E. & Saura, A. 1996: Baetis trachea
tus Keffermiiller & Machei (Ephemerop
tera, Baetidae), the first record in Finland; 
found in an eutrophic Stratiodes-river in 
Kittilä. Sahlbergia 3: 28-29. 

Vuori, K-M. 1999: Potamanthus luteus L. 
(Ephemeroptera, Ephemeridae) found for 
the first time in Finland: notes on the 
morphology and habitats of the nymphs. 
Entomologica Fennica 10: 171-174. 

nettuna hyönteisryhmänä, silti myös 
yllättäviä havaintoja tehdään jatkuvasti. 
Suomen sudenkorentolajistossa ei ole 
tapahtunut edellisen tarkastelun jälkeen 
muutoksia, joten lajimäärä on edelleen
kin 52. Kaikki lajit tarkasteltiin uusien 
kriteerien mukaisesti. Vain yksi laji, ke
ritytönkorento (Ischnura pumilio), arvioi
tiin puutteellisesti tunnetuksi. Se on ta
vattu 1naastamme vain kaksi kertaa, Es
poosta ja Sundista, eikä sen kuulumises
ta vakituiseen lajistomnme ole vannuutta. 

Kolme sudenkorentoa arvioitiin erit-

Taulukko 4.3.21. Sudenkorentojen jakautuminen luokkiin 

Arvioidut: 52 lajia ( 1 00.0 %) 

Riittävät tiedot: 5 1 lajia Puutteellisesti 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 4 lajia (7.8 %) tunnetut, DD: 

1 laji 
Luokka RE CR EN vu NT LC 
Lajien lukumäärä 0 0 3 1 2 45 
Osuus 0,0% 0,0% 5,9% 2,0% 3,9% 88,2% 

~~9men.lajienuhanalaisuus 2000 

4 

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 52 lajia 
0 lajia 
(0.0 %) 



Uhanalaisten sw::lellkc.>re·ntloje·n 

laji luokka Kriteerit 1990 2000 

Bl 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Sh Sp Yhteensä M 

126 Suomen uhanalaisuus 2000 



(Ophiogomphus cecilia). Näiden lajien 
esiintymistä seurataan erityisesti. Su
denkorentojen suojelubiologiaa on alet
tu viilue aikoina tutkia, tutkilnuskohtee
na varsinkin viherukonkorento, mutta 
tuloksia ei vielä ole julkaistu. 

Kirjallisuus 

Hämäläinen, M. 1998: Sudenkorennot. Teok
sessa: Heliövaara K. (toim.) Suomen luon
to Selkärangattomat. Porvoo 1998, s. 72-
75. 

Valtonen, P. 1997: Suku Aeshna Suomessa ja 
Pirkanmaalla. 1. osa. Diamina 6: 6-12. 

Valtonen, P. 1998: Suku Aeshna Suomessa ja 
Pirkanmaalla. 2. osa. Diamina 7: 11-18. 

4.3. 9 Koskikorennot 

Koskikoren toj en (Plecoptera) arvioin
nissa asiantuntijana toimi Kalevi Kuuse
la, joka julkaisi vuonna 1996 Suomen 
koskikoren toj en levinneisyyska tsa uk
sen. Hänen kauttaan myös muiden tut
kijoiden tekemät sitä uudemmat löydöt 
olivat käytettävissä. Riku Paavolan ja 
Jani Heinon julkaisemattomassa käsikir
joituksessa on tietoja myös uhanalaisis
ta koskikorennoista. 

Koskikorennoista tietoa kertyy vesis
tö- ja pohjaeläintutkimuksista, vaikka 
ryhmän harrastus muuten onkin melko 
vähäistä. Edellisessä mietinnössä esitet
ty Suomen lajimäärä on kasvanut kah
della ja on nyt 36. Kaikkia lajeja tarkastel
tiin. Seitsemän pohjoista lajia, joista on 
hyvin vähän löytöjä, arvioitiin puutteel
lisesti tunnetuiksi. Niihin kuuluu vuon
na 1990 Suomelle uutena löydetty kook
kain koskikorentolajimme jymykorri 
(Dinocras cephalotes). Siitä on sittemmin 
tehty muitakin löytöjä, mutta sen levin-

Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista sudenkorennois
ta, jotka eivät ole uudella menetelmällä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

Laji Luokka 

Aeshna crenata Hagen LC 
isoukonkorento, stor mosaiktrollslända 
Somatoch/ora sahlbergi Trybom LC 
tundrakiiltokorento, tundraglanstrollslända 

neisyydestä ja yleisyydestä ei vielä ole 
saatu riittävää käsitystä. 

Moiemma t uhanalaiset koskikoren
tolajitelävätvirtaavissa vesissä. Vantaan
korri (Rhabdiopteryx acuminata) elää 
isommissa joissa. Sitä on tavattu Vantaal
la 1900-luvun alkupuolella sekä Pohjois
Karjalassa 1980-luvulta alkaen. Etelän
koipikorri (Nemoura dubitans) eläälähde
vaikutteisissa puroissa. Nemoura-suvun 
lajit ovat vaikeita tunnistaa, mikä vai
keuttaa tämän uhanalaisenlajin seuraa
mista. Kemialliset haittavaikutukset ja 
vesien rakentaminen ovat koskikorento
jen tärkeimmätuhanalaisuuden syyt ja 
uhkatekijät. Myös ilmastonmuutoksen 
on arvioitu voivan vaikuttaa tulevaisuu
dessa haitallisesti etenkin pohjoisiin 
koskikorentoihin. Ilmastonmuutosta ei 
kuitenkaan ole käytetty tässä tarkaste
lussa uhkatekijänä ennusteisiin liittyvi
en epävarmuustekijöiden ja lajistamuu
toksia koskevan tutkimustiedon puut
teen takia. 

1990 2000 

St M 

Sh M 

Taulukko 4.3.23. Koskikorentojen jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 36 lajia ( 1 00.0 %) Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 36 lajia 

Riittävät tiedot: 29 lajia Puutteellisesti 0 lajia 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 2 lajia (6.9 %) tunnetut, DD: (0.0 %) 

7 lajia 
Luokka RE CR EN vu NT LC 
Lajien lukumäärä 0 0 1 1 1 26 
Osuus 0,0 o/o 0,0 o/o 3,4% 3,4% 3,4 o/o 89,7 o/o 

S~C:UTIEm. la).~e~ uhan.ala~~~~us ~000 



laji 

Rhabdiopteryx acuminata Klapalek 

128 

luokka 

EN 

Kriteerit 

D2 

Elinym
päristöt 

Vj 

Bl +2bd, D2 Vp 

Uhanalai
suudensyyt 

Uhka
tekijät 

1990 2000 /u 

E 

luokka Elinympäristöt Uhanalai- Uhka- 1990 2000 

Taulukko 4.3.24. Koskikorentojen uhanalaisuus 
eri vuosina vanhalla arviointi menetelmällä. 

2000 
1990 
1985 

E V St Yhteensä M 

Luettelo vanhan arviointimenetelmän m«.IKCJran 

eivät ole uudella menetelmällä uhanalaisia 

suuden syyt tekijät 

luokka Elinympäristöt Uhanalai- 1990 2000 
suudensyyt 

Suomen uhanalaisuus 2000 



4.3.1 0 Suorasiipiset 

Suorasiipisiä (Orthoptera) tunnetaan 
Suomesta 32lajia, vuoden 1990 jälkeen ei 
ole löydetty maalle uusia lajeja. Niiden 
uhanalaisuutta on arvioitu kirjallisuus
tietojen perusteella, tietoja arvioinnin 
tueksi lähinnä palosirkan (Psophus stri
dulus) esiintymisestä ovat antaneet An
ders Ahlbrecht, Petri Ahlroth, Larry 
Hulden, Veikko Rinne, Michael Saaristo 
ja Juha SalokanneL Suorasiipisten har
rastus on jonkin verran vilkastunut vii
me vuosina. Palosirkasta tietoa kertyy 
Luonnontieteellisen keskusmuseon ja 
biologisten seurojen yhteisessä hyön
teiskartoi tuksessa (H yön teiskartoitus 
81). 

Neljä suorasiipistä on luokiteltu 
uhanalaiseksi ja kaksi silmälläpidettä
väksi. Puutteellisesti tunnetuksi on arvi
oitu jänkäheinäsirkka (Aeropedellus va
riegatus). Tästä vaikeasti löydettävästä 
Lapin lajista on vain muutarnia havain
toja, joiden perusteella on vaikea arvioi
da lajin todellista levinneisyyttä ja ylei
syyttä. Arvioimatta jätettiin neljä lajia. 
Niistä vain sisätiloissa ja joillakin kaato
paikoilla elävä kotisirkka (Acheta domes
tica) oli mukana edellisessä uhanalaislu
ettelossa tähdellä merkittynä ihmisen 
seuralaislajina. Ansarihepokatti (Tachyci
nes asynamorus) elää vain kasvihuoneis-

sa. Kaksi muuta arvioimatta jätettyä la
jia on katsottu satunnaisesti esiintyviksi. 

Uhanalaisista lajeista kolme on kuivi
en hiekkaisten ketojen tai avoimien har
jumetsien lajeja. Ruususiipisirkan (Bryo
dema tuberculatum) ainoa tunnettu niuk
ka esiintymä on Säkylänharjulla, josta se 
löydettiin vuonna 1990. Aivan viime 
vuosilta ei ole tietoja esiintymän tilasta. 
Palosirkka (Psophus stridulus) on taantu
nut voimakkaasti vanhoista ajoista, ja 
taantuminen näyttää jatkuneen edel
leenkin. 1980-luvulta tunnetaan tietoja 
yli 20 paikasta, 1990-luvulla tunnettuja 
esiintymiä on noin kymmenen Varsi
nais-Suomessa, Uudellamaalla ja Etelä
Hämeessä sekä erillinen esiintymä Lipe
rissä. Hyönteiskartoituksessa palosir
kastailmoitettiin vuonna 1995kuusilöy
töpaikkaa, vuonna 1996 vain yksi. Sekä 
ruususiipisirkkaa että palosirkkaa uhkaa 
sopivien avoimina pysyvien hiekkapoh
jaisten alueiden väheneminen. Palosirk
ka on osittain siirtynyt luontaisilta bio
toopeilta ratapenkoille ja muille ihmisen 
luomille paikoille. Viime aikojen runsain 
populaatioon Säkylässä, jossa palosirkka 
elää yhdessä ruususiipisirkan kanssa 
ampuma-alueella, jossa ammunnatrik
kovat maanpintaa ja pitävät kasvillisuu
den riittävän niukkana. Kuivien hiek
kaisten ketojen asukas hietahepokatti 
(Platycleis albopunctata) on vain Ahve-

Taulukko 4.3.25. Suorasiipisten jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 28 lajia (87.5 %) 

Riittävät tiedot: 27 lajia Puutteellisesti 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 4 lajia (14.8 %) tunnetut, DD: 

1 laji 
Luokka RE CR EN vu NT LC 
Lajien lukumäärä 0 1 0 3 2 21 
Osuus 0,0% 3,7% 0,0% 11,1% 7.4 o/o 77,8 o/o 

Uhanalaisten Suorasiipisten luettelo 

Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka-
päristöt suudensyyt tekijät 

Bryodema tuberculatum Fabricius CR 02 Mh, ln Mi, N, Ku Ku, Mi 
ruususiipisirkka, rosenvingad gräshoppa 
P/atycleis albopunctata (Goeze) vu 02 ln N N 
hietahepokatti 
Psophus stridulus (Linnaeus) vu Alac, lj, Mh Mi, N,R N,R,Mi, 
palosirkka, trumgräshoppa B 1 +2abcd Ku 

Sphingonotus caerulans (Linnaeus) 
sinisiipisirkka, blåvingad gräshoppa vu 02 Ris, Rih R,Ku,N Ku,R,N 

Suc;n~en lajien uhanalaisuus 2000 

4 

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 32 lajia 
4 lajia 
(12.5%) 

1990 2000 e /u 

E E e 

Sh 

V V e 

V V e 

1(29 
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Silmälläpidettävien Suorasiipisten luettelo 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Taulukko 4.3.26. Suorasiipisten uhanalaisuus 
erivuosina vanhalla arviointi menetelmällä. 

laji luokka Elinympäristöt Uhanalai~ 

suudensyyt 
Uhka
tekijät 

Tetrix tenuicornis 0. Sahlberg) 
tarhaokasirkka 
Tetrix undulata (Sowerby) 

NT 

NT 

Vanhan arviointimenetelmän mukaan luo

kiteltu suorasiipinen, joka ei ole uudella 
menetelmällä uhanalainen tai slllnd'ilabi

dettävä 

laji luokka 1990 2000 

Acheta domestica (Linnaeus) NE 
kotisirkka, hussyrsa 

N 

Suomen uhanalaisuus 2000 



4.3.11 Luteet 

Uhanalaisuuden arvioiminen ja 
uuden luokituksen soveltaminen 

Luteiden uhanalaisuutta arvioitaessa 
asiantuntijana oli Veikko Rinne, jolla oli 
käytettävissään tiedot myös Tapio Lam
meksen laajasta ludekokoelmasta. Luet
teloa kommentoivat tai taustatietoja il
moittivat myös ainakin Anders Al
brecht, Petri Ahlroth, Antti Jansson, Sep
po Karjalainen, Petri Martikainen ja Kei
jo Mattila. Latikoista (heimo Aradidae) 
on tietoja kertynyt myös monilta tässä 
erikseen mainitsemattomilta kovakuori
aisharrastajilta. 

Luteita tunnetaan tällä hetkellä Suo
mesta 478 lajia. Lajimäärä on pysynyt 
edellisen tarkastelun jälkeen ennallaan. 
Luteiden levinneisyyskartoitus oli jo 
edellistä tarkastelua tehtäessä ilmesty
nyt, siihen on myöhemmin julkaistu 
kaksi täydennystä. Luteiden kattava 
suomenkielinen nimistä ilmestyi vuon
na 1995 (Lammes 1995). Luteidenharras
tus on jonkun verran vilkastunut, mutta 
lahkon kokoon nähden harrastajia on 
aivan riittä1nättömästi levinneisyyden ja 
runsauden muutosten seuraamiseen. 
Puilla elävistä latikoista on kertynyt 
runsaammin uutta tietoa kun monet 
kovakuoriaisharrastajat ovat ruvenneet 
niitä tallentamaan ja monet myös mää
rittämään. Ludelajistoa on selvitetty pe
rusteellisemmin Turun ympäristön tam
Inimetsissä ja Saaristomeren kansallis
puiston alueella. Latikoista tietoja on 
kertynyt vanhojen metsien hyönteistut
kimuksissa ja viime vuosina tehdyissä 
palaneiden ja kulotettujen metsien lajis
toselvityksissä. 

Luteiden uhanalaisuutta arvioitiin 
käymällä ensin koko lajista karkeasti läpi 
ja valitsemalla ehdokaslajit, joiden esiin-

Taulukko 4.3.27. Luteiden jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 4 77 lajia (99 .8 %) 

Riittävät tiedot: 455 lajia 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 34 lajia (7.5 %) 

Luokka RE CR EN 
Lajien lukumäärä 2 0 9 

tymistiedot katsottiin tarkemmin. Poh
jana tarkastelulle olivatlevinneisyyskar
tat sekä Turun eläinmuseon, Tapio Lam
meksen ja Veikko Rinteen atk-tietokan
nassa olevat havaintotiedot Ehdokasla
jien esiintymistietoja ei kerätty kattavas
ti muista museokokoelmista. Arvioimat
ta jätettiin vain yksi sisätiloissa elävä laji. 
Puutteellisesti tunnetuiksi luokiteltiin 
lajeja, joista on vain yksittäisiä havainto
ja, jotka eivät anna kuvaa lajin esiintymi
sestä maassamme. 

Luteiden uhanalaisuuden arvioinnis
sa yleisimmin käytetty kriteeri oli B, jol
la arvioitiin taantuviksi tiedetyt lajit. 
Minkään lajin ei arvioitu taantuneen 
niin nopeasti, että A-kriteeriä olisi voitu 
soveltaa. Harvinaiset lajit, joista tunne
taan vain muutama esiintymä, arvioitiin 
kriteerillä D2. 

Jakautuminen luokkiin 

Luteista katsottiin hävinneiksi kaksi la
jia, uhanalaisiksi 34lajia (7,5 % lajeista, 
joista oli riittävät tiedot) ja silmälläpi
dettäviksi 57 lajia. Puutteellisesti tunne
tuiksi arvioitiin 22 lajia. Niistä useim
mista on vain yksi taikaksi löytää. Puut
teellisesti tunnetuksi arvioitiin myös vii
meisin maalle uutena löydetty laji Odon
toscelis fuliginosus, joka löytyi 1998 itäi
sen Suomenlahden saarilta. Tavatut yksi
löt tulkittiin rantaan ajautuneiksi, mut
ta lajilla saattaa myös olla kanta alueen 
hiekkasaarilla. Arvioimatta jätettiin ai
noastaan sisätiloissa elävä lutikka (Cimex 
lectularius). 

Puutteellisesti 
tunnetut, DD: 
22 lajia 

vu NT LC 
25 57 362 

Osuus 0,4% 0,0% 2,0% 5,5% 12,5% 79,6% 

S~omen l;:tnl!n uhanalais~:Jlls 2dog 

4 

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 478 lajia 
1 laji 
(0.2 %) 
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Hävinneet ja uhanalaiset luteet 

Hävinneiksi katsotut luteet ovat nokila
tikka (Aradus anisotomus) ja sysilatikka 
(Aradus aterrimus). Näitä palaneiden 
metsien lajeja ei ole tavattu 1800-luvun 
jälkeen. 

Uhanalaisten luteiden tärkeimmät 
elinympäristöt ovat perinneympäristöt 
(16lajia, 47%) ja metsät (12lajia, 35 % ). 
Perinneympäristöjen lajeista 14 on kuivi
en niittyjen ja ketojen lajeja ja kaksi elää 
puistoissa ja pihoilla. Kuivien niittyjen 
lajeista monet ovat taantuneita, kuten 

vaarantuneet vaaleatikkulude (Berytinus 
clavipes) ja nystytikkulude (Berytinus 
crassipes), joista on vain vanhoja löytöjä. 
Toisaalta mukana on monia harvinaisia, 
suppealle alueelle rajoittuneita lajeja, 
kuten vain itärajan pinnasta tunnettu 
kaakonahdelude (Notostiraelongata) sekä 
vainHankoniemeltä tunnetutvaarantu
neet hietikkolajit pallerolude (Ochetos
tethus opacus), hietikkonatalude (Phimo
dera humeralis) ja nummimarmorilude 
(Phytocoris insignis). Joukossa on yksi 
pohjoinen lajikin, vain Utsjoelta tavathl 
kissankellolla elävä vaarantunut pohjan-

Taulukko 4.3.28. Luteiden ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö Hävinneet Uhanalaiset Silmällä-
pidettävät 

Metsät 2 (1 00 %) 12 (35.3 %) 21 (36.8 %) 
Vanhat kangasmetsät 3 1 
Muut kangasmetsät 5 
Lehtometsät 6 13 
Harjumetsät 1 
Metsäpaloalueet ja muut sukkession 
alkuvaiheen metsät 2 3 

Suot 2 (3.5 %) 
Nevat 
Suot erittelemättä 

Vedet 1 (2.9 %) 6 (10.5 %) 
Järvet ja lammet 

Joet 
Purot 2 
Kosket 2 

Rannat 5 (14.7 %) 7 ( 12.3 %) 
Itämeren hietikkorannat 3 
Itämeren niitty- ja luhtarannat 2 
Itämeren sora-, somerikko- ja kivikkorannat 

Itämeren rannat erittelemättä 
Järvien ja jokien hietikkorannat 
Järvien ja jokien niitty- ja luhtarannat 
Järven ja joenrannat erittelemättä 

Kalliot (1.8 %) 
Kalliot erittelemättä 

Perinneympäristöt ja muut ihmisen 
luomat ympäristöt 16 (47.1 %) 20 (35.1 %) 
Kuivat niityt ja kedot 14 17 
Kosteat niityt ja ojanpientareet 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 2 
Ruderaattialueet, tienvieret ja ratapenkereet 

Rakennukset 

Yhteensä 2 34 57 

Hävinneiden luteiden luettelo 

Laji Luokka Elinym- Uhanalai- 1990 2000 
päristöt suudensyyt 

Aradus anisotomus Puton RE Mkp Mi, Ml H H 

kirjosarvilatikka (nokilatikka), sotbarklus 

Aradus aterrimus Fieber RE Mkp Mi, Ml H H 

sysilatikka (savulatikka), 

svart barkskinnbagge (rökbarklus) 

1 

1 

1 

1 

1 



korppilude (Strongylocoris steganoides). 
Puistoissa ja pihoilla ensisijaisesti elävät 
lajit ovat erittäin uhanalainen soukkasa
vikkalude (Piesma capitatum) ja vaaran
tunut koreakaalilude (Eudydema dominu
lus). Molemmat ovat lähinnä erilaisilla 
rikkakasveilla eläviä lajeja, jotka ovat 
taantuneet voimakkaasti. 

Metsälajeista puolet on lehtometsis
sä eläviä vaarantuneita lajeja. Niistä li
tikka (Aneurus avenius) elää kuolleiden 
lehtipuiden kuoren alla. Siitä on 1990-
luvulta tiedossa muutama havainto. Jy
mylude (]alla dumosa) ja keihäslude 
(Troilus luridus) ovat kookkaita, voimak
kaasti taantuneitalajeja, joista kummas
takin on 1990-luvulta tiedossa vain yksi 
havainto. Katvelude (Heterogaster urti
cae) ja pähkinäkaitalude (Orthotylus pra
sinus) ovat harvinaisia lounaisrannikon 
lajeja, samoin kuin pitkäsiipikirvalude 
(Temnostethus pusillus). 

Pääosa uhanalaisimmista luteistam
me on vanhojen metsien tai kulometsien 
lajeja. Palaneissa metsissä elävät erittäin 
uhanalaiset palolatikka (Aradus angula
ris), tuhkalatikka (Aradus laeviusculus) ja 
kulolatikka (Aradus signaticornis). Näistä 
palolatikka ja tuhkalatikka arvioitiin 
edellisessä tarkastelussa hävinneiksi ja 
kulolatikkakin oli ensimmäisessä uhan
alaisten lajien luettelossa hävinneenä. 
Palolatikka on pohjoinen laji, joka tavat
tiin 70 vuoden tauon jälkeen Kittiiästä 
1990-luvun alkupuolella. Tuhkalatikka 
on tavattu viime vuonna Kolin kansallis
puistossa poltetulla kaskeila sekä lisäksi 
yhdellä itäsuomalaisella kulotusalalla. 
Molemmat lajit ovat varsin vaikeita löy
tää. Kulolatikka on tavattu edellisessä 

mietinnössä mainittujen Nurmijärven 
ja Kirkkonummen lisäksi Lammilta sekä 
Vehkalahdelta. Jälkimmäinen löytö kos
kee kuitenkin rantaan ajautuneita yksi
löitä. 

Vanhan metsän lajeista synkkälati
kasta (Aradus erosus) ei ole tehty uusia 
havaintoja. Vaarantuneeksi arvioidusta 
haapalatikasta (Aradus truncatus) on sen 
sijaan 1990-luvulta havaintoja ainakin 
viidestä eri paikasta Etelä-Hämeestä, 
Pohjois-Hämeestä ja Pohjois-Savosta. 
Jyväskylässä se on tavattu myös puisto
puista. Pienestä vanhojen metsien la
hoissa puunrungoissa elävästä liekaluti
aisesta ( Ceratocombus corticalis) ei ole tie
dossa uusia havaintoja. 

Viisi uhanalaista lajia elää rannoilla. 
Erittäin uhanalaiset otakilokkilude (Pies
ma salsolae) ja nummilatuskalude (Scioco
ris cursitans) ovat hiekkaisten meren
rantojen lajeja. Edellistä on tavattu vain 
Korppoon Jurmosta ja lähisaarilta, jäl
kimmäistä ainoastaan Hankoniemeltä. 
Rantahietikoilla ja harju1netsissä elävä 
1nasmalohammalude (Coriomeris scabri
cornis) tunnetaan vain Kuusamosta. 
Rannoilla ja kuivilla kedoilla tavattava 
maitetikkulude (Berytinus signoreti) on 
lounainenlaji, jolla onhyväkantaNau
von Sellissä. Rannikkomataralude (Poly
merus cognatus) on 1nyös Hankoniemen 
laji. Siitä tosin on tehty sisämaahavain
tokin. 

Ainoa uhanalaiseksi arvioitu vesissä 
elävä lude on vaarantunut puropikku
malluainen (Sigara hellensii). Se on taan
tunut selvästi, vaikka sitä on löydetty 
1980-1990-luvuillakin ainakin neljästä 
eri paikasta. 

Taulukko 4.3.29. Luteiden ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus lkm osuus 

Maa- ja kallioperän kuluminen 2 5.9% 2 3.5% 
Rakentaminen 4 11.8% 1 1.8% 
Peltomaiden muutokset 2 5.9% 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 13 38.2% 26 45.6% 
Metsien käyttö 1 1.8% 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 6 17.6% 13 22.8% 
Metsien ikärakenteen muutokset 2 100.0% 5 14.7% 3 5.3% 
Ojitukset ja turpeenotto 2 3.5 o/o 
Vesien rakentaminen 3 5.3 o/o 
Kemialliset haittavaikutukset 1 2.9 o/o 3 5.3 o/o 
Syy tuntematon 1 2.9 o/o 3 5.3 o/o 

Yhteensä 2 100% 34 100% 57 100% 

$.~omen lajien ul1an3:laisuus 2000 
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Uhanalaisten luteiden luettelo 

Laji 

Aradus angularis J. Sahlberg 
palolatikka, spetshörnad barkskinnbagge 
(brandbarklus) 
Aradus erosus Fallem 

Taulukko 4.3.30. Luteiden ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm 

Maa- ja kallioperän kuluminen 2 
Rakentaminen 5 
Peltomaiden muutokset 1 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 13 
Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 

Metsien puulajisuhteiden muutokset 6 
Metsien ikärakenteen muutokset 5 
Ojitukset ja turpeenotto 
Vesien rakentaminen 
Kemialliset haittavaikutukset 2 
Syy tuntematon 

Yhteensä 34 

Luteiden uhanalaisuuden syistä tär
keimpiä ovat avoimien alueiden sulkeu
tuminen ja muutokset metsien puulaji
suhteissa ja ikärakenteessa. Rakentami
nen on ensisijaisena syynä noin 12% :lla 
lajeista, yhtenä uhanalaisuuden syynä 
vähän useammilla. Rakentaminen on 
vaikuttanut lähinnä rannoilla eläviin 
sekä luontaisten elinympäristöjen vä-

osuus lkm osuus 

5.9 o/o 2 3.5 o/o 
14.7% 1 1.8 o/o 
2.9 o/o 

38.2 o/o 26 45.6 o/o 
1 1.8 o/o 

17.6 o/o 13 22.8 o/o 
14.7% 3 5.3 o/o 

2 3.5 o/o 
3 5.3 o/o 

5.9 o/o 3 5.3 o/o 
3 5.3 o/o 

100% 57 100% 

hennyttyä teiden pientareisiin ja muihin 
ihmisen luomiin ympäristöihin turvau
tuneisiin lajeihin. Muut uhanalaisuuden 
syyt koskevat kukin yhtä tai kahta lajia. 
Uhkatekijät on arvioitu lähes samoiksi 
kuin uhanalaisuuden syyt, ainoastaan 
rakentamisen 1nerkitys on arvioitu suu
remmaksi. 

Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
1 

e /u 1 

päristöt suudensyyt tekijät 
i 

EN Bl +2bcd, D2 Mkp Mi, Ml Mi, Ml H E e 

EN B 1 +2abcd Mkv Mi, Ml Mi, Ml Sh V e 
synkkälatikka, franstandad barkskinnbagge 
(svartbarklus) 
Aradus /aeviuscu/us Reuter EN B 1 +2abcd, Mkp Mi, Ml Mi, Ml H E e 
tuhkalatikka, slät barkskinnbagge D2 
Aradus signaticornis R.F. Sahlberg EN B 1 +2cd Mkp Mi, Ml Mi, Ml E V e 
kulolatikka, vithörnad barkskinnbagge 
(brännbarklus) 

Coriomeris scabricornis (Panzer) EN D2 Rjh, Mkh Ku,R Ku Sh u 
masmalohammaslude 

Drymus pilicornis (Mulsant & Rey) EN D2 ln, Mh N, R, Mi N,R, Mi Sh Sh u 
harjukarikelude (hietavarjolude), dynfrölus 
Piesma capitatum (Wolff) EN B 1 +2abd lp, lv, lj Pm, Kh Kh, Pm V e 
soukkasavikkalude 
Piesma sa/so/ae (Becker) EN D2 Rih Ku,R Ku,R E e 
otakilokkilude 

Sciocoris cursitans (Fabricius) EN D2 Rih R,Ku R,Ku V e 
nummilatuskalude 
Aneurus avenius (Dufour) vu B 1 +2abcd Ml Mp, Ml Mp, Ml Sh V e 
litikka, lövbarkskinnbagge (plattlus) 
Aradus truncatus Fieber vu Bl +2c Mkv, Mlv Mp, Ml Mp, Ml E V e 
haapalatikka, mindre aspbarkskinnbagge 
(aspbarklus) 
Berytinus clavipes (Fabricius) vu B 1 +2bcd ln, Mh N, Mi N, Mi St u 
vaaleatikkulude 
Berytinus crassipes (Herrich-Schäffer) vu B 1 +2bcd ln, Mh N, Mi N, Mi St u 

nystytikkulude 

Berytinus signoreti (Fieber) vu D2 Ris, ln N N Sh u 
maitetikkulude 

134 ~u~.n~n.l~jien uf1analai~~ll!i.·.~Q.qo 



Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
päristöt suudensyyt tekijät 

Ca/ocoris roseomaculatus (De Geer) vu B 1 +2bdd ln N N St u 

mykerökauluslude 
Catoplatus fabricii (Stål) vu B 1 +2bcd ln N N St u 

haarniskalude, prästkrageskinnbagge 
Ceratocombus corticalis Reuter vu B 1 +2bcd Mkv Mi, Ml Mi, Ml Sh St u 

liekalutiainen (liekolude), barkdvärglus 
Eurydema dominulus (Scopoli) vu B 1 +2bcd lp, lv, lj Pm, Kh Pm, Kh St u 

koreakaalilude, bräsmabärfis 
Gonianotus marginepunctatus (Wolff) vu D2 ln, Mh N,R, Mi N,R, Mi Sh Sh u 
hietikkolude (kenttävarjolude), fåltfrölus 
Heterogaster urticae (Fabricius) vu Bl +2bcd Ml,lp R St u 

katvelude 
)alla dumosa (Linnaeus) vu B 1 +2bcd Ml Mp Mp St St u 

jymylude (jallalude), jallabärfis 
Notostira e/ongata (Geoffroy) vu D2 ln,lj N N Sh u 
kaakonahdelude 
Notostira erratica (Linnaeus) vu B 1 +2bcd ln,lv N,Pm N St u 
aitoahdelude 
Ochetostethus opacus (Scholtz) (0. nanus) vu D2 ln R,Ku R,Ku Sh Sh u 

pallerolude (hietikkopiilolude), dynmarklus 
Orthocephalus brevis (Panzer) vu D2 ln, lj N N Sh u 
kellokimolude 
Orthotylus prasinus (Fallen) vu D2 Ml Mp Mp u 
pähkinäkaitalude 
Phimodera humera/is (Dalman) vu D2 ln, Mh N,R N,R Sh Sh u 
hietikkonatalude, sandsvingellus 
Phytocoris insignis Reuter vu D2 ln, Mkh R,Ku R,Ku Sh u 

nummimarmorilude 
Polymerus cognatus (Fieber) vu D2 Rih R,Ku R,Ku Sh u 

rannikkomataralude 
Rhyparochromus phoeniceus (Rossi) vu D2 ln,lj. Mh N,R N,R Sh u 
hietaruutulude 
Sigara hellensii (C. Sahlberg) vu B 1 +2bcd Vp Kh, Vr Kh Sh St u 

puropikkumalluainen, bäckbuksimmare 
Strongylocoris steganoides J. Sahlberg vu D2 ln N,R N,R u 

pohjankorppilude 
Temnostethus pusillus (Herrich-Schäffer) vu D2 Ml Mp Mp u 
pitkäsiipikirvalude 
Troilus luridus (Fabricius) vu B 1 +2bcd Ml Mp Mp St St u 
keihäslude (kulmatyppylude), vinkelbärfis 

Silmälläpidettävät luteet ta) ja orvokkilude (Thyreocoris scarabaeoi-
des). Kosteammilla niityillä elää voimak-

Silmälläpidettävät luteet jakautuvat ta- kaasti taantunut pamppuharmolude 
saisemmin eri elinympäristöjen kesken. (Peritrechus angusticollis), josta uusin 
Eniten on metsälajeja ja toiseksi eniten havaintolienee Pälkäneeltä 1993. Latolu-
perinneympäristöjen lajeja. Niiden yh- detta (Lyctocoris campestris) on useimmin 
teinen osuus on yli 70 % kaikista. Metsi- tavattu sisätiloista ladoista ja navetoista, 
en lajeista yli puolet on lehdoissa eläviä. mutta se elää harvinaisena luonnossakin 
Vanhojen metsien lajiksi on katsottu eläinten pesissä. 
vain liekolaikkulude (Teloleuca pellucens), Rannoilla elää seitsemän silmälläpi-
josta on vain yksi uusi havainto Hyvin- dettävääludetta, jotka jakautuvat melko 
käältä 1991. Palaneita metsiä suosii laa- tasaisesti erilaisille meren ja sisävesien 
jalle levinnyt nokipihkalude ( Scoloposce- rantatyypeille. Ne ovatpääasiassa eteläi-
lis obscurella). siä, vain tantunutkiiltojuoksulude (Sal-

Perinneympäristöjenlajeista valtaosa da morio) on levinnyt koko maahan. Mel-
elää kuivilla niityillä ja kedoilla. Taantu- lalaikkulude (Teloleuca bifasciata) elää 
neita ovat tnuun muassa kookas ja eri- vain Tenojoen ja sen sivujokien hiekka-
koisen näköinen koipeloinen (Neides ti- rannoilla. 
pularius), leveäharmolude (Peritrechus Kuusi vedessä elävää ludetta on luo-
nubilus), kyyröslude (Pygolampis bidenta- kiteltu silmällä pidettäväksi. Virtaludetta 

Suomen lajien uhanalaisuus 2000 



4 
(Aphelocheirus aestivalis) on pidetty suur
harvinaisuutena. Jokien sorapohjalla 
elävänä se on kuitenkin vaikea löytää ja 
esiinty1ninen on ollut puutteellisesti 
tunnettu. Siitä on tehty monia uusia 
havaintoja Kymijoesta ja Pohjois-Karja
lasta eri vesistä sekä huomattavasti le
vinneisyysaluetta laajentava löytö Pu
dasjärveltä asti. Purojen lajeista virtave
simittaria (Aquarius najas) on tutkittu 
varsin perusteellisesti ja se on osoit
tautunut paikoin vielä melko tavallisek-

Silmälläpidettävien luteiden luettelo 

si. Samanlaisilla paikoilla elävästä luis
turista (Velia saulii) on tehty vähemmän 
havaintoja. 

Soiden lajeista melko vaikeasti todet
tavasta rahkavesimittarista ( Gerris 
sphagnetorum) on tehtyuusiahavaintoja 
Ahvenanmaalta. Soiden lisäksi myös 
rannoilla tavattavasta tummajuoksulu
teesta (Salda muelleri) on hyvin vähän 
uusia havaintoja. Jäkäläkerilude (Loricu
la elegantula) elää lähinnä saariston kal
lioj äkäliköissä. 

Laji Luokka Elinympäristöt Uhanalaisuuden syyt Uhkatekijät 1990 2000 

Alloeotomus gothicus (Fallem) NT Mk 

hartokesakkolude 

Anthocoris simulans Reuter NT Ml Mp Mp 
saarninokkalude 

Aphanus rolandri (Linnaeus) NT Mk 

kiitäjäislude 
Aphelocheirus aestivalis (Fabricius) NT Yj Kh, Yr Kh, Yr Sh Sh 

virtalude, bäcklus 
Aquarius najas (De Geer) (Gerris najas) NT Yp, Yk Yr, M Yr, M Sh M 

virtavesimittari, bäckvattenmätare 

Aradus bimacu/atus Reuter NT Mk Mp Mp 
kuorilatikka, tvåfläckig barkskinnbagge 

Brachycarenus tigrinus (Schilling) NT ln N N 

töyräslude 

Calocoris sexguttatus (Fabricius) NT Ml M M 

lehtokauluslude 
Campylomma verbasci (Meyer-DUr) NT ln, lj N N 

kalvaslude 

Chorosoma schillingi (Schummel) NT Rih, ln N,R N,R Sh Sh 

korentolude (korsilude), större strålus 

Coriomeris denticulatus (Scopoli) NT ln, lj N N 

palkohammaslude 
Deraeocoris punctulatus (Fallen) NT ln N N 

kärsämösiimalude 
Dictyla convergens (Herrich-Schäffer) NT Rjn N N 

lemmikkilude 
Euryopicoris fennicus E. Wagner NT ln N N 

iltahohtolude 

Euryopicoris nitidus (Meyer-DUr) NT ln N N 

toukohohtolude 

Geocoris ater (Fabricius) NT Mkk, ln N,M N,M 

viirukangaslude 

Gerris sphagnetorum Gaunitz NT Sn, Sl 0 0 Sh Sh 

rahkavesimittari (suovesimittari), myrvattenmätare 
Halosa/da /ateralis (Fallen) NT Rin N,R N,R 

suolakkolude 

Hesperocorixa castanea (Thomson) NT Ysr Yr, Kh Yr, Kh 

tummaraitamalluainen 

Loricula elegantula (Bärensprung) NT K, ln, lj Ku Ku 

jäkäläkerilude 
Lyctocoris campestris (Fabricius) NT lr, M R R 

latolude 

Macrolophus nubilus (Herrich-Schäffer) NT Ml Mp Mp Sp Sh 

pähkämölude (pähkämönurmilude), stinksyskelus 

Macroplax preyssleri (Fieber) NT ln N N 

päivännoutolude 

Megacoe/um infusum (Herrich-Schäffer) NT Ml Mp Mp 

lehmuslude 
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Laji Luokka Elinympäristöt Uhanalaisuuden syyt Uhkatekijät 1990 2000 

Myrmedobia co/eoptrata (Fallen) NT Ml Mp Mp 
sammalhitulude 

Nabis pseudoferus Remane NT ln, lj N N 
katvenaskalilude 
Neides tipularius (Linnaeus) NT ln N N St 

koipeloinen 
Nemocoris falleni R.F. Sahlberg NT ln N N Sh Sh 

nätkelmälude (nätkelmäpallelude), vialkantlus 

Orthotylus flavinervis (Kirschbaum) NT Ri 

leppäkaitalude 

Orthotylus viridinervis (Kirschbaum) NT Ml, lp Mp, R Mp, R 
jalavakaitalude 

Pentatoma rufipes (Linnaeus) NT Ml Mp Mp 
härkälude 

Peritrechus angusticol/is (R. F. Sahlberg) NT lk, Rjn N, Kh N, Kh St 
pamppuharmolude 

Peritrechus nubilus (Fallen) NT ln, Rin N N 

leveäharmolude 

Phytocoris ti/iae (Fabricius) NT Ml Mp Mp 
syysmarmorilude 

Phytocoris ulmi (Linnaeus) NT Ml, lp Mp, R Mp, R 
ruskomarmorilude 

Pilophorus confusus (Kirschbaum) NT Ml Mp Mp 
karvaraitalude 

Pionosomus varius (Wolff) NT ln, Mh N,R N,R Sh Sh 
ajuruoholude (ketovarjolude), backfrölus 

Polymerus lammesi Rinne NT ln, lj N N Sh 
hietikkomataralude 

Polymerus vulneratus (Wolff) NT lj, ln N,R N,R 
piennarmataralude, ljus måraskinnbagge 

Psal/us wagneri Ossiannilsson NT Ml Mp Mp 
tummasuomulude 

Psal/us varians (Herrich-Schäffer) NT Ml Mp Mp 
hoikkasuomulude 

Pygolampis bidentata (Goeze) NT ln N N 
kyyröslude 
Rhopalus conspersus (Fieber) NT Mkh, ln N, Mi N, Mi 
ajuruohoruskolude 
Rhopalus subrufus (Gmelin) NT Mkk, ln, Sr Mi, N Mi, N St 
tappiruskolude 

Salda morio Zetterstedt NT Rj N, Vr N, Vr 

kiiltojuoksulude 
Salda muelleri (Gmelin) NT S, Rj O,Vr 0, Vr 
tummajuoksulude 

Saidula palustris (Douglas) NT Rin N N 
punkahyppylude 
Scoloposcelis obscurella (Zetterstedt) NT Mkp, Mk Mi, Ml Mi, Ml St 
nokipihkalude 
Sigara fallenoidea (Hungerford) NT Vk Kh Kh Sh Sh 
pohjanpikkumalluainen, nordlig buksimmare 

Sigara longipalis U. Sahlberg) NT Vk Kh Kh Sh Sh 
pitkäkämmenpikkumalluainen 

(lamparepikkumalluainen), dammbuksimmare 

Stagonomus pusillus (Herrich-Schäffer) NT ln N N 
tädykelude 
Teloleuca bifasciata (Thomson) NT Rjh Ku Ku 
mellalaikkulude 

Teloleuca pellucens (Fabricius) NT Mkv Mi Mi 
liekolaikkulude 
Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus) NT ln N N 
orvokkilude 

Tritomegas bico/or (Linnaeus) NT Ml Mp Mp Sh Sh 
kirjopiilolude, brokbarklus 
Tropistethus holosericeus (Scholtz) NT ln, Mh N,R N,R Sh Sh 
silpalude (ajuruohovarjolude), timjefrölus 

Velia saulii Tamanini NT Vp, Vk Vr Vr 
luisturi, mörk bäcklöpare 
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4 
Luokitusten vertailu 

Taulukko 4.3.31.luteiden jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella menetelmällä. 

Vanha menetelmä 
H 
E 

St 
Sh 
Sp 
M 
Ei luokkaa 

Yhteensä 

Muutokset edelliseen luetteloon 

luokkiin Sh, mutta 

EN 

suoraan luokkaan V. Edellisellä..._..._ __ ..__._'-'"--''"' 

Taulul<l<o 4.3.32. luteiden uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointi menetelmällä. 

2000 
1990 
1985 

H 

4 

5 

E V 

6 

St 

15 
4 
2 

Sh 

21 
20 
10 

Sp Yhteensä 

48 

19 

Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista luteista, 
eivät ole uudella menetelmällä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

Aradus betu/inus 
.,., ... nibt-il,l,, urskogsbarklus 

Aradus crenaticollis Sahlberg 

kaskilatikka, svedbarklus 

Aradus pictus Bärensprung 

ruskolatikka, brokig barklus 

E/asmostethus Lindberg 
halavalude (halavatyppylude), inkt,.rl-.::i•·iFi<: 

138 

luokka Elinym
päristöt 

Mk 

Mk 

Mk 

lp 

DD Yhteensä 
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muiden uhanalaisten luteiden suojelu 
järjestyy sopivien elinympäristöjen suo
jelulla. Saaristomeren kansallispuiston 
alueella elää monia uhanalaisia lounaisia 
harvinaisuuksia, samoin Hankoniemen 
suojelualueilla. Uhanalaisten luteiden 
seurantaa ei toistaiseksi ole järjestetty. 
Erityisesti suojeltavista ludelajeille olisi 
ryhdyttävä valmistelemaan suojeluoh
jelmia. 

Kirjallisuus 

Clayhills, T, Rinne, V & Koponen, S. 2000: 
Saaristomeren kansallispuiston niveljal
kaiset Perinnebiotooppien ja hiekkasaar
ten kovakuoriaiset, luteet, kaskaat ja hä
mähäkit. Metsähallituksen luonnonsuo
jelujulkaisuja Sarja A No 113. 87 s. 

Kuusela, K. 1994: Virtaluteen Aphelocheirus 
aestivalis (Heteroptera, Aphelocheiridae) 
pohjoinenlöytö Pudasjärveltä. Sahlbergia 
1: 30-32. 

Lammes, T 1995: Luteiden suomenkielinen 
nimistä. Luonnon Tutkija 99: 4-9. 

Lammes, T & Rinne, V 1993: New and cor
rected records on distribution of Finnish 
Heteroptera. Entomologica Fennica 4: 19-
20. 

Lammes, T & Rinne, V 1994: New and cor
rected records on the distribution of Fin
nish Heteroptera 2. Sahlbergia 1: 27-28. 

Lappalainen, H. & Simola, H. 1998: The fire
adapted flatbug Aradus laeviusculus Reu
ter (Heteroptera, Aradidae) rediscovered 
in Finland (North Karelia, Koli National 
Park). Entomologica Fennica 9: 3-4. 

Muona, J. & Mannerkoski, I. 1998: Aradus 
h·uncatus. Teoksessa: Kotiranta, H., Uotila, 
P, Sulkava, S. & Peltonen, S.-L. (eds.), Red 
Data Book of East Fennoscandia. Helsinki 
1998, s. 310-311. 

Päivinen, J., Suomi, T, Alroth, P, Hyvärinen, 
E., Korkeamäki, E., Mattila, J., Rintala, T 
& Suhonen, J. 1999: Keski-Suomen suojel
tujen vanhojen metsien hyönteiset ja 
käävät. Metsähallituksen luonnonsuoje
lujulkaisuja Sarja A No 100. 63 s. 

Ranta, Y. 1995: Peritrechus angusticollis (R. Sb) 
Suomessa ja muualla Fennoskandian itä
osissa. Diamina 4: 35-38. 

Rinne, V 1992: Piesma salsolae (Becker) (He
teroptera, Piesmatidae) new to Finland. 
Entomologica Fennica 3: 5. 

Rinne, V, Clayhills, T & Koponen, S. 1998: 
Lounais-Suomen suojeltujen tammilehto
jen selkärangattomat eläimet. Metsähal
lituksen luonnonsuojelujulkaisuja SarjaA, 
No 90. 76 s. 

Suomen lajien uhanalaisuus 2000 

4.3.12 Yhtäläissiipiset 

Uhanalaisuuden arvioiminen ja 
uuden luokituksen soveltaminen 

Yhtäläissiipisten (Homoptera) uhanalai
suuden arvioinnissa toimivat asiantun
tijoinaAndersAlbrecht ja Veikko Rinne. 
Aarnikaskaiden (Cixidia-lajit) esiintymi
sestä saatiin tietoja Petri Martikaiselta. 

Yhtäläissiipisiin kuuluvat kaskaat, 
kempit, jauhiaiset ja kilpikirvat. Koko
naislajimäärä on noin 910 lajia, joista 
kaskai ta on 335, kemppejä 82, jauhiaisia 
13, kirvoja 447 ja kilpikirvoja 33 lajia. 
Tunnettu lajimäärä on kasvanut run
saasti edellisen uhanalaisuusarvioinnin 
jälkeen. Suurin osa löytyneistä uusista 
lajeista on kirvoja. Nykyisin yhtäläissii
piset yhdistetään yleensä luteiden kans
sa nivelkärsäisiksi (Hemiptera). 

Perinteisesti kaskaat ovat olleet par
haiten tunnettu yhtäläissiipisryhmä, ja 
ainoastaan niiden uhanalaisuutta on ai
kaisemmin tarkasteltu. Kaskaista on vii
meisen kymmenen vuoden aikana ker
tynyt melko vähän uutta tietoa, koska 
kaskasharrastus on ollut vähäistä. Joita
kin uusia lajeja on todettu, ja faunistisia 
tietoja on kertynyt mm. Saaristomeren 
kansallispuiston ja Turun ympäristön 
tammimetsien lajistoselvityksissä. Met
sissä elävistä aarnikaskaista on saatu 
uutta tietoa vanhojen metsien kovaku
oriaistutkiinuksissa. Kaskaiden uhan
alaisuuden arviointi toteutettiinkin ar
vioimalla uusien kriteerien mukaan ai
kaisemmin uhanalaisiksi luokiteltu j en 
lajien tilanne. Muu lajista pyrittiin jaka
maan käytettävissä olleen tiedon perus
teella elinvoimaisiin ja puutteellisesti 
tunnettuihin. Puutteellisesti tunnetuik
si luokiteltiin lajit, joista on vähän löytö
tietoja sekä lajit, joiden voi elinympäris
tövaatimusten perusteella epäillä taan
tuneen. Puutteellisesti tunnetut sisältä
vät siis sekä ilmeisiä uhanalaisia tai sil
mälläpidettäviä lajeja, mutta todennä
köisesti suurin osa lajeista on elinvoi
maisia. Joitakin uusia lajeja voitiin ottaa 
tarkemmin arvioitaviksi. 

Vaikka kirvatutkijoitakin on vähän, 
koko lajistoa tutkiviatällä hetkellä vain 
kaksi, on kirvoista saatu lisätietoa niin 
paljon, että koko lajista voitiin tarkastel-

4 



B-kriteeriä on voitu 

4 

on runsaasti 
pyydystävillä viirihaaveilla. 

Pelkästään viirihaavilla saadut 
puutteellisesti 

koska niiden alkuperästä ei ole 
Muista 

Useimmat uhanalaisiksi tai sihnällä
luokitelluista 

sistä ovat niin harvinaisia, että ne 
-KJ~ltt~er'ln. Vain 1nuutami-

Taulukko 4.3.33. Yhtäläissiipisten jakautuminen luokkiin. 

140 

EN 

0,2 o/o 

Uhanalaiset yhtäläissiipiset 

Puutteellisesti 
tunnetut, DD: 
303 

Taulukko 4.3.34. Yhtäläissiipisten ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö 

Metsät erittelemättä 

Rannat 
Itämeren hietikkorannat 

Perinneympäristöt ja muut ihmisen luomat ympäristöt 
niityt kedot 

Tuoreet niityt 

Kosteat niityt ja ojanpientareet 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 

Uhanalaiset 

(90.0 

Suomen 

takia. 

Yhteensä: 
NE: 10 lajia 

Silmällä
pidettävät 

6 (28.6 

2 (9.5 %) 

13 (6 .9 %) 
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Taulukko 4.3.35. Yhtäläissiipisten ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus 

Rakentaminen 1 10.0% 

Avoimien alueiden sulkeutuminen 8 80.0% 16 76.2% 

Metsien puulajisuhteiden muutokset 3 14.3% 

Kemialliset haittavaikutukset 1 10.0% 

Syy tuntematon 2 9.5% 

Yhteensä 10 100% 21 100 o/o 

Taulukko 4.3.36. Yhtäläissiipisten ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm 

Rakentaminen 1 

Avoimien alueiden sulkeutuminen 8 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 
Kemialliset haittavaikutukset 1 

Syy tuntematon 

Yhteensä 10 

alvarikaskas (Agallia estonica) on löyty
nyt maastamme vasta äskettäin. Se elää 
saariston alvarimaisilla niityillä ja sopi
vaa elinympäristöä on niukasti. Saaris
tomeren lajistaselvityksissä se on todet
tu KorppoonJurmosta ja Nauvon Berg
hamnista. Vaarantuneista kaskaista kalk
kiketokaskas (Muirodelphax aubei) on 
elinympäristövaatimuksiltaan saman ta
painen. Se on tavattu myös J urmon lisäk
si myös Ahvenanmaalta. Hietikkonata
kaskas ( Gravesteiniella boldi) on Hanko-

Uhanalaisten yhtäläissiipisten luettelo 

Laji Luokka 

Cicadetta montana (Scopoli) CR 
vuorikaskas, bergscikada (backsångstrit) 
Agallia estonica Yilbaste EN 

alvarikaskas 
Brachyco/us cucuba/i (Passerini) YU 
nurmikohokkikirva 

Brevicoryne brassicae (Linnaeus) YU 
kaalikirva 

Gravesteiniella bo/di (Scott) YU 
hietikkonatakaskas, sandsvingelstrit 

Hephathus nanus (Herrich-Schäffer) YU 
idänketokaskas, ostlig backstrit 

Kelisia sabu/ico/a W. Wagner YU 
hietikkosarakaskas, sandstarrstrit 
Muirodelphax aubei (Perris) YU 
kalkkiketokaskas 

Nearctaphis vera (Shaposnikov) YU 
keulankärkikirva 
Zonocyba bifasciata (Boheman) YU 
(Typhlocyba bifasciata) 
jalavapuistokaskas, almparkstrit 

Suprnen lajien uhanalaisuus 2000 

osuus lkm osuus 

10.0% 

80.0% 16 76.2% 

3 14.3% 
10.0% 

2 9.5% 

100 o/o 21 100 o/o 

niemen lisäksi todettu Dragsfjärdin 
Öröstä, jossa se ei elä hietikkonadalla. 
Samoin aikaisemmin vain Hankonie
meltä tunnettuhietikkosarakaskas (Keli
sia sabulicola) on myös löytynyt Öröstä. 
Puistomaisissa ympäristöissä jalavalla 
tavattavaa jalavapuistokaskasta (Zonocy
ba bifasciata) on tavattu aikaisemmin tun
netun Pohjan esiintymän lisäksi ainakin 
kahdessa paikassa etelärannikolla. Lajia 
saattaa myös vaeltaa maahamme, mutta 
ainakin Pohjan esiintymä on pysyvä. 

Kriteerit Elinym- Uhanalai-
päristöt suudensyyt 

B 1 +2abc ln N 

02 ln N 

Bl +2c, 02 ln, Rin N 

B 1 +2abd lp, lv Kh, Pm 

02 ln, Mkh N,R 

02 ln N 

02 ln, Mkh N,R 

02 ln N 

02 Mkh N,R 

02 lp R, Mp 

4 

Uhka- 1990 2000 e /u 
tekijät 

N E E e 

N V e 

N Sh u 

Kh St u 

N,R Sp Sh u 

N Sp Sh u 

N,R Sh Sh u 

N Sh u 

N,R Sh u 

R, Mp Sh Sh u 



4 
Vaarantuneista kirvoista nurmikohokki
kirva (Brachycolus cucubali) on niittyjen 
laji, josta on uusia havaintojaJoutsenos
ta. Aikaisemmin se on tunnettu ainakin 
Keski-Pohjan1naalta. Kaalikirva (Brevico
ryne brassicae) elää erilaisilla ristikuk
kaiskasveilla puutarhoissa ja viljelyksil
lä. Se on tavattu kymmenestä luonnon
maakunnasta ja ollut aikaisemmin taval
linen laji, mutta viimeiset havainnot 
ovat tiettävästi 1960-luvulta. Keulankär
kikirva (Nearctaphis vera) on avoimimi
maalta, jonka lisäksi se on tavattu aino
astaan Suomesta Heinolan maalaiskun
nasta ja Punkaharjulta. 

Silmälläpidettävät yhtäläissiipiset 

Silmälläpidettävistä melkein puolet (10 
lajia) on kuivien niittyjen lajeja. Neljä 
kirvaa Anoecia zirnitsi, Geoica setulosa, 

Silmälläpidettävien yhtäläissiipisten luettelo 

Paracletus cimiciformis ja Smynthurodes 
betae elävät kuivilla kedoilla maassa ole
vissa n1uurahaispesissä, jossa ne imevät 
ravintonsa heinäkasvien juurista. Nämä 
vaikeasti löydettävät lajit on todettu 
Suomesta vasta 1990-luvulla, kun niiden 
elintavat opittiin tunte1naan. Niitä on 
viime vuosina etsitty erityisesti mutta 
löydetty vain muutamista paikoista. 
Kaikki silmälläpidettävät kaskaat ovat 
niittylajeja. 

Muiden elinympäristöjen silmälläpi
dettävistä kirvoista eräät elävät harvi
naisilla kasvilajeilla kuten masmalokirva 
(Aphis klimeschi) masmalolla ja hietikko
sarakirva (Iziphya bujo) hietikkosaralla. 
Mukana on kuitenkin myös kaksi koi
vulla elävää lajia (Callipterinella minutis
sima ja Monaphis antennata), joiden harvi
naisuuden syitä ei tunneta. 

Luokka Elinympäristöt Uhanalaisuuden syyt Uhkatekijät 1990 2000 i Laji 1 

Anoecia zirnitsi Mordvilko NT ln N 
Aphis erigerontis Holman NT ln N 
Aphis klimeschi (Börner) NT Mkh, lj N,R 
masmalokirva 
Aphis serpylli Koch NT Rih, Mkh N 
Aphis violae Schouteden NT ln N 
Callipterinella minutissima (Stroyan) NT M 
Cicadula albingensis Wagner NT lk N 
Cixius cambricus China NT ln, Rin N 
Endria nebulosa (Bali) NT ln N 
Geoica setulosa (Passerini) NT ln N 
lziphya bufo (Walker) NT Rih, Mkh, ln N,R 
hietikkosarakirva 
Lebradea f/avovirens (Gillette & Baker) NT lt N 
Megophthalmus scanicus (Fallen) NT ln N 
Monaphis antennata (Kaltenbach) NT M 
Parac/etus cimiciformis von Heyden NT ln N 
Smynthurodes betae Westwood NT ln N 
Therioaphis brachytricha Hille Ris Lambers NT Mkh, lj N,R 
Tinocallis nevskyi Quednau & Heie NT lp, Ml Mp 
Tinocal/is platani (Kaltenbach) NT Ml, lp Mp 
Titanosiphon artemisiae Koch NT ln, Ri N,R 
Uroleucon murale (Buckton) NT Ml Mp 

Taulukko 4.3.37. Yhtäläissiipisten jakautuminen luokkiin vanhallaja uudella menetel-
mällä. 

Uusi menetelmä 
CR EN vu NT DD Yhteensä 

Vanha menetelmä 
E 1 1 

V 1 1 

St 1 1 

Sh 7 7 
Ei luokkaa 21 303 

Yhteensä 1 1 8 21 303 
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N 
N 
N,R 

N 
N 

N 
N 
N 
N 
N,R 

N 
N 

N 
N 
N,R 
Mp 
Mp 
N,R 
Mp 

Luokitusten vertailu ja muutokset 
edelliseen luetteloon 

Uudella ja vanhalla arviointimenetelmäl
lä tehtyjen arviointien vertailu osoittaa, 
että kaikki vanhalla menetelmällä uhan
alaisiksi arvioidut lajit täyttävät myös 
uudella 1nenetelmällä uhanalaistenkri
teerit Toisaalta kaikki uudella menetel
mällä uhanalaisiksi arvioidut lajit ovat 
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sitä vanhatlakin menetelmällä. Yhtään 
uuden luokituksen mukaista silmälläpi
dettävää ei ole aikaisemmin arvioitu 
uhanalaiseksi. 

Vanhalla menetehnällä tehdyssä arvi
oinnissa luettelon lajimäärä kaksinker
taistui, vaikka kaksi aikaisemmin uhan
alaiseksi luokiteltua lajia siirtyikin luok
kaan M. Lajimäärän kasvu johtuu osit
tain kolmen kirvalajin mukaan tulosta, 
kirvojahan ei edellisellä kerralla arvioitu. 
Kahden harvinaisen ja vaativan lounai
sen ketolajin, alvarikaskaan (Agallia esto
nica) ja kalkkiketokaskaan (Muirodelphax 
aubein) esiintyminen on todettu vasta 
edellisen arvioinnin jälkeen. Edellisellä 
kerralla puutteellisesti tunnetuiksi arvi
oidut hietikkonatakaskas ( Gravesteiniella 
boldi) ja hietikkosarakaskas (Kelisia sabu
licola) arvioitiin nyt harvinaisiksi. 

Edellisessä arvioinnissa silmälläpi
dettäviksi taantuneiksi arvioidut tum
ma-aarnikaskas (Cixidia confinis) ja poh
j anaarnikaskas ( Cixidia lapponica) katsot
tiin nyt kummatkin elinvoimaisiksi. 
Näiden aikaisemmin harvinaisina iki-. 
metsälajeina pidettyjen lajien elintavat 
on nyt opittu tuntemaan paremmin. Ne 
suosivat pikemminkin valoisia ympäris
töjä ja niitä tavataan myös talousmetsis
sä ja hakkuualoillakin. 

Suojelu ja seuranta 

Kaksi yhtäläissiipislajia, vuorikaskas (Ci
cadetta montana) ja alvarikaskas (Agallia 
estonica) ehdotetaan erityisesti suojelta
viksi lajeiksi. Vuorikaskaan esiintymistä 
tulisi seurata tarkemmin ja sen elinym
päristöjä hoitaa, etteivät ne sulkeudu lii
kaa. Yhtäläissiipisten suojelemiseksi ei 
ole perustettu suojelualueita, mutta use
at uhanalaiset lajit esiintyvät Saaristo
meren kansallispuiston alueella. Yhtä
läissiipisten seurannan tehostamiseksi 
olisi ryhmän harrastusta saatava lisättyä. 
Tärkeää olisikerätä ja julkaista olemassa 
olevat yhtäläissiipisten levinneisyystie
dot Kirvoista alustava maakuntaluette
lo oli jo arviointia tehtäessä käytössä. 
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Taulukko 4.3.38. Yhtäläissiipisten uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointimenetel-
mällä. 

H E V St Sh Sp Yhteensä M 

2000 1 1 1 7 10 2 
1990 1 2 2 2 7 
1985 1 1 1 3 1 7 

Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista yhtäläissiipisis
tä, jotka eivät ole uudella menetelmällä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

Laji Luokka Elinym-

Cixidia confinis (Zetterstedt) 
tumma-aarnikaskas, mörk vedstrit (barkstrit) 
Cixidia lapponica (Zetterstedt) 
pohjanaarnikaskas, ljus vedstrit (lappbarkstrit) 

Kirjallisuus 

LC 

LC 

Clayhills, T., Rinne, V & Koponen, S. 2000: 
Saaristomeren kansallispuiston niveljal
kaiset Perinnebiotooppien ja hiekkasaar
ten kovakuoriaiset, luteet, kaskaat ja hä
mähäkit. Metsähallituksen luonnonsuo
jelujulkaisuja SarjaA No 113. 87 s. 

Päivinen, J., Suomi, T., Alroth, P., Hyvärinen, 
E., Korkeamäki, E., Mattila, J., Rintala, T. 
& Suhonen, J. 1999: Keski-Suomen suojel
tujen vanhojen metsien hyönteiset ja 
käävät. Metsähallituksen luonnonsuoje
lujulkaisuja Sarja A No 100. 63 s. 

Rinne, V 1993: Agallia estonica (Homoptera, 
Cicadellidae) new to Finland. Entomo
logica Fennica 4: 10. 

Rinne, V, Clayhills, T. & Koponen, S. 1998: 
Lounais-Suomen suojeltujen tammilehto
jen selkärangattomat eläimet. Metsähal
lituksen luonnonsuojelujulkaisuja SarjaA, 
No 90. 76 s. 

päristöt 

Mkv 

Mkv 

1990 2000 

St M 

St M 
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4 
13 Verl<l<osiipiset 

kärsäl<orennot 

Taulukko 4.3.39. Verkkosiipisten jakautuminen luolddin. 

Arvioidut: 

144 

Arvioimatta 
jätetyt, NE: 

suudensyyt 

Yhteensä: 

2000 

Suomen lajien uhanalaisuus 2000 



Silmälläpidettävien Verkkosiipisten luettelo 

Laji Luokka 

Hemerobius micans Olivier NT 
kalvaskirvakorento 
Nineta inpunctata (Reuter) NT 
haapaporhokorento (reuterinharsokorento ), 
Reuters florslända 
Parasemidalis fuscipennis (Reuter) NT 
pikipäävahiainen 
Sympherobius elegans (Stephens) NT 
lehtokoikorento 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Taulukko 4.3.40. Verkkosiipisten ja kärsäko-
rentojen uhanalaisuus eri vuosina vanhalla ar-
viointimenetelmällä. 

H V Sh Sp Yhteensä M 

2000 1 1 2 4 
1990 1 2 1 4 1 

1985 1 1 3 5 

Vanhalla tavalla arvioituna muutoksia 
edelliseen luetteloon nähden ovat rus
korantakorennon (Sisyra jutlandica) ar
vioiminen hävinneeksi vaarantuneen si
jasta. Uusia lajeja ei ole arvioitu vanhal
la menetelmällä uhanalaisiksi. 

Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

Ml Mp Mp 

Ml Mp Mp Sh Sh 

Ml Mp Mp 

Ml Mp Mp 

Kirjallisuus 

Lammes, T. 1994: Conwentzia psociformis 
(Curtis, 1834) (Neuroptera, Planipennia, 
Coniopterygidae), maallemme uusi laji. 
Sahlbergia 1: 12. 

Lammes, T. 1997: Verkkosiipisten ja kärsäko
rentojen suomenkielinen nimistö. Luon
non Tutkija 101: 20-21. 

Vanhan arviointimenetelmän mukaan luokiteltu verkkosiipinen ja kärsäkorento, jotka 
eivät ole uudella menetelmällä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

Laji 

Verkkosiipinen 
Sisyra terminalis Curtis 
valjurantakorento, strandsvampslända 

Kärsäkorento 
Panorpo hybrida Mclachlan 
kaakonskorpionikorento (kalvasskorpionikorento ), 
blek skorpionslända 

Suomen lan~~~~hanalaisuus 2000 

Luokka 

DD 

DD 

Elinym
päristöt 

Vj 

1990 

Sp 

Sp 

2000 

Sp 

Sp 
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14 Perhoset 

4 
Uhanalaisuuden arvioiminen 
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tuj en määrä, pääasiassa kartoitusten pe
rusteella. Havaintoruuduista pyrittiin 
tnyös arvioimaan, mikä osa koskee sa
tunnaishavaintoja ja mikä varsinaisia 
esiintymiä. Havaintotietojen lisäksi ar
vioitiin myös tiedon taso. Tunnettujen 
havaintoruutujen määrä korjattiin tie
dontasokertoimella. Lisäksi arvioitiin 
kuinka monessa neliökilometrin ruu
dussa kunkin 10x10 km:nruudun sisällä 
laji todennäköisesti esiintyy. Näiden tie
tojen pohjalta voitiin esiintymisalueen 
koko laskea eri mittakaavojen mukaises
ti. Laskentamallia kehitettäessä apuna 
käytettiin Kuninin (1998), Thomasin ja 
Averyn (1995) ja Virkkalan (1993) julkai
suja. 

Uuden luokituksen soveltamista vai
keuttavat puutteellisten esiintymistie
tojen lisäksi perhosille ominaisten sa
tunnaishavaintojen tulkinta ja luontais
ten kannanvaihteluiden merkitys ja 
huomioon ottaminen arvioinnissa. Per
hoset liikkuvat useimpia muita hyöntei
siä pitempiä matkoja, ja niitä lentää Suo
meen vaellusten yhteydessä ja muuten
kin maamme rajojen ulkopuolelta, jos
kus varsin kaukaakin. Monien lajien ha
vainnoista on vaikea erottaa satunnais
havaintoja ja kotimaisia esiintymiä kos
kevia tietoja. Perhosilla esiintyy kannan
vaihteluja tyypillisesti sekä vuosittain 
populaatioiden yksilömäärissä, että pi
tempinä, jopa vuosikymmeniä kestävinä 
levinneisyysalueen luontaisina vaihte
luina. Monet lajit vakiintuvat ajoittain 
maahamme kadotakseen taas vaihtele
van pituisen ajan jälkeen, ehkä jopa vuo
sikymmeniksi. Vaihteluiden syyt ovat 
huonosti tunnettuja, mutta sää- ja ilmas
totekijöillä on varmasti osuutensa, jois
sakin tapauksissa ehkä loisintapaineella
kin. Esi1nerkiksi 1960-luvun alussa eräät 
päiväperhoset katosivat maastamme ko
konaan, mutta ovat sittemmin vähitel
len palautuneet. Luontaisista kannan
vaihteluista saattaa olla kyse monien 
uhanalaisiksi luokiteltujen lajien havai
tussa taantumisessa. Suuret kannan
vaihtelut pitää ohjeiden mukaan ottaa 
huomioon uhanalaisuutta arvioitaessa 
häviämistodennäköisyyttä lisäävänä te
kijänä. Vaikeuksia tuottaa erityisesti sel
laisten lajien arvioiminen, joilla on Suo
messa vain ajoittain lisääntyvä populaa-

S~qmen I~Jien uhanalaisl:'~,s 20()0 
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tio. Suuret kannanvaihtelut todettiin 
perhosilla niin merkittäväksi uhka teki
jäksi, että ne lisättiin uhkatekijöihin eril
lisenä muiden syiden alakohtana (Muf). 

Ylivoimaisesti käytetyin kriteeri per
hosten arvioinnissa on B. Sitä käytettiin 
lajeille, joiden levinneisyys- tai esiinty
misalueen on havaittu taantuneen tai 
esiintymiä tiedetään hävinneen. Lisäksi 
sitä sovellettiin lajeihin, joiden elinyin
päristön katsottiin taantuneen voimak
kaasti. Elinympäristön taantuminen on 
mukana useimpien B-kriteerillä uhan
alaisten lajien kriteereissä. Yhteensä 65 
lajia arvioitiin uhanalaiseksi pelkästään 
pirstoutuneen esiintymisen ja elinym
päristön taantumisen perusteella, vaikka 
itse lajin taantumisesta ei ollutkaan var
moja tietoja. 

Viimeaikaiseen nopeaan kannan vä
henemiseen perustuvaA-kriteeri oli pe
rusteena noin 20 lajin arvioimisessa 
uhanalaiseksi. Esiintymien vähäisen 
määrän perusteella arvioitiin noin kol
mekymmentä lajia uhanalaisiksi D2 kri
teerillä. 

Perhosten liikkuvuuden takia sovel
lettiin myös luokan alentamista ulko
puolisen täydennyksen perusteella. Kai
kista lajeista arvioitiin työtaulukkoon, 
saavatko ne täydennystä vai eivät. Luok
kaa alennettiin yli 20 lajilla, joukossa 
sekä Suomessa levinneisyytensä reunal
la eläviä pohjoisia tunturilajeja että ete
läisiä lajeja, jotka saavat vaellusten yhte
ydessä täydennystä. 

Jakautuminen luokkiin 

Perhosista katsottiin tiedot riittäviksi 
arviointia varten suurimmasta osasta 
( 95,5%) lajeja. Hävinneiksiniistä arvioi
tiin 25lajia (1,1 % ), uhanalaisiksi 241la
jia (10,4 %) ja silmälläpidettäviksi 126 
lajia (5,4 % ). Puutteellisesti tunnettuja 
on 90 lajia. Niiden joukossa on yksi tois
taiseksi nimetön laji, kääriäinen Clepsis 
sp., joka taksonomisesti sijoittuu lähelle 
lajia Clepsis rogana. Puutteellisesti tunne
tuiksi on luokiteltu myös joitakin aikai
seinmin uhanalaisluettelossa olleita laje
ja. Arvioimatta jätetyiksi on kirjattu 18 
perusteellisemmassa arvioinnissa muka
na ollutta lajia. Ne jätettiin arvioimatta 
koska niillä ei katsottu olevan vakinaista 
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Taulukko 4.3.41. Perhosten jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 24021ajia (99.3 %) 1 Arvioimatta Yhteensä: 
i jätetyt, NE: 2420 lajia 
!18 lajia 

Riittävät tiedot: 23 12 lajia 1 Puutteellisesti 1 (0.7 %) 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 241 lajia ( 10.4 %) tunnetut, DD: 

1 

90 lajia 
Luokka RE CR EN vu NT LC 
Lajien lukumäärä 25 35 79 127 126 1920 

1 

Osuus 1,1% 1,5% 3,4% 5,5% 5,4% 83,0% 

Taulukko 4.3.42. Hävinneiden, uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhosten jakautuminen luokkiin 
yläheimoittain. 

RE CR EN vu Uhan- NT DD NE Koko-
alaiset naislaji-

(CR-VU) määrä 

Pikkuperhoset 19 32 68 81 181 71 69 17 1475 
Leukaperhoset (Micropterigoidea) 4 
Päistärkoit (Eriocranioidea) 7 

, Juuriperhoset (Hepialoidea) 7 
Kääpiökoit (Nepticuloidea) 2 7 10 5 3 70 
Seulakoit (lncurvarioidea) 2 2 4 2 38 
Läiskäkoit (Tischerioidea) 5 
Koit (Tineoidea) 2 10 2 14 7 9 153 
Kehrääjäkoit (Yponomeutoidea) 2 2 4 2 6 96 
Jäytäjäkoit (Gelechioidea) 3 16 25 39 80 26 30 3 452 

Tuhoojat (Cossoidea) 1 3 
Kääriäiset (Tortricoidea) 5 6 19 13 38 14 14 6 379 

Lasisiivet (Sesioidea) 1 1 2 22 
Koverokoit (Schreckensteinioidea) 1 

(Urodoidea) 1 
Hammaskoit (Epermenioidea) 7 
Viuhkaperhoset (Aiucitoidea) 1 2 

Sulkaperhoset (Pterophoroidea) 1 1 2 3 6 4 1 38 

Kaisaperhoset (Pyraloidea) 7 2 8 10 20 8 3 6 181 

Punatäpläperhoset (Zygaenoidea) 2 2 9 

Suurperhoset 6 3 II 46 60 55 21 945 
Paksupäät (Hesperioidea) 3 II 
Päiväperhoset (Papilionoidea) 2 2 4 10 16 8 104 

Sirppisiivet (Drepanoidea) 12 

Mittarit (Geometroidea) 3 2 16 19 II 5 300 

Kehrääjät (Bombycoidea) 1 18 

Kiitäjät (Sphingoidea) 17 

Yökköset (Noctuoidea) 5 18 23 33 15 483 

Yhteensä 25 35 79 127 241 126 90 18 2420 

kotimaista kantaa tai ne elävät pelkäs- kaan NE tai mahdollisesti myös luok-
täänrakennuksissa tai viljellyilläkasvila- kaanDD. 
jeilla. Rakennuksissa eläviä lajeja ovat Pikkuperhosten osuus uhanalaisista 
lähinnä karjasuojissa tavattavat lajit, ja silmälläpidettävistä lajeista on nyt sel-
joista osa on voimakkaasti taantuneita. västi suurempi kuin aikaisen1missa 
Ehdokaslistan ulkopuolelle jääneistä la- uhanalaisluetteloissa. Tämä johtuu ai-
jeista ei ole tehty erittelyä siitä, kuinka kaisempaa perusteellisemmasta tarkas-
1noni laji elää vain sisätiloissa ja kuinka telusta ja tiedon 1näärän kasvusta, mut-
moni on katsottava satunnaiseksi. Sa- ta 1nyös siitä, että pikkuperhosissa on 
tunnaisesti Suomeen eksyneitä lajeja on paljon harvinaisilla tai taantuneilla kas-
etenkin suurperhosten joukossa. Elin- veilla eläviä lajeja. Pikkuperhosten 
voimaisten lajien esitetty määrä on siis esiintymät ovat usein suppeita ja häviä-
todellista korkeampi, koska siihen sisäl- vät helposti ympäristön muuttuessa. 
tyy joukko lajeja, jotka kuuluisivat luok- Monet pikkuperhoset eivät ilmeisesti ole 
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yhtä liikkuvia kuin suurperhoset, josta Niittyjen jaketojenlajeja ovat mm. kou-

4 syystä leviäminen uusille paikoille on kerokoisa (Diasemia reticularis) ja täplä-
hitaampaa ja täydennyksen saaminen kätkökääriäinen (Aethes tesserana). Kou-
Suomen ulkopuolelta vähäisempää. kerokoisasta ei ole tiedossa yhtään ny-

kyistä esiintymää, vaikka se on tavattu 
Hävinneet perhoset kaikkiaan 28 ruudussa Etelä-Suomessa. 

Viimeksi se esiintyi Perämeren pohjukan 
Hävinneistä 25 perhoslajista melkein niityillä. Täpläkätkökääriäisestä ei ole 
puolet on elänyt perinneympäristöissä havaintoja viimeisen 20 vuoden ajalta, 
tai ihmisen luomissa ympäristöissä. vaikka lajia on etsitty. Hävinneitä ovat 

Hävinneiden perhosten luettelo 

Laji Luokka Elinym- Uhanalai- 1990 2000 
päristöt suuden 

syyt 

Acrobasis sodale/la Zeller RE Mlt Muf St H 
tammikäärökoisa, grått ekbladmott 
Aethes tesserana (Denis & Schiffermuller) RE ln N,Muf? H 
täpläkätkökääriäinen, rutig korgblomvecklare 
Agonopterix laterella (Denis & Schiffermuller) RE lv Pm E H 
ruiskaunokkilattakoi (ruiskaunokkikoi), blåklintplattmal 
Argyresthia glaucinella Zeller RE Mltv Mi H 
tammitarhakoi, ekbarkmal 
Borearctia menetriesi (Eversmann) RE M? H H 
idänsiilikäs (idänkiiltokehrääjä), ostlig glansspinnare 
Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermuller) RE lp R H H 

nukulasulkanen (tarhasulkanen), örtagårdsfjädermott 
Catastia kistrandella Opheim RE Tk H H 
tunturikoisa (arnikkikoisa), stenblocksmott 
Cnephasia a/tico/ana (Herrich-Schäffer) RE Mkkp, ln Mi, N H 
karjalanharmokääriäinen, sågbandad gråvecklare 
Cochylis posterona Zeller RE lj, lv, lp, ln Muf H 
kalvaskätkökääriäinen, vit korgblomvecklare 
Co/eophora squa/orella Zeller RE lp H 
pilkkupussikoi, tvåfläckad mållsäckmal 
Cyclophora quercimontaria (Bastelberger) RE Mlt H H 
pikkuvyömittari, backgördelmätare 
Cydia discretana (Wocke) RE lp, lj, Ml H 
humalakiiltokääriäinen, humlevecklare 
Diasemia reticularis (Linnaeus) RE ln, lt N V H 
koukerokoisa, bokstavsmott 
Endothenia nigricostana (Haworth) RE Mltp, lh R Sp H 
pähkämökirjokääriäinen (pähkämökääriäinen), 
stinksyskerotvecklare 
Hemithea aestivaria (Hubner) RE Ml Muf 
lehvämittari 
Hyponephele lycaon (Kuhn) RE lj, Mkkp, ln Mi, N, Muf H H 
idänhäränsilmä, gråbrun slåttergräsfjäril 
Lasiommata megera (Linnaeus) RE K, ln H 
ruostepapurikko, svingelgräsfjäril 
Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermuller) RE lv Pm H H 
ruisnurmikoi, kohornmal 
Pseudotelphusa scalella (Scopoli) RE Mlt Muf H 
kirjojäytäjäkoi, svartvit bladkantmal 
Pyrausta auratus (Scopoli) RE ln N H 
meiramikirjokoisa, guldljusmott 
Pyrausta nigratus (Scopoli) RE Mkkp H 
surukirjokoisa, svart ljusmott 
Sciota rhenella (Zincken) RE Ml Muf H H 
poppelikoisa, poppelmolnmott 
Scopula decorata (Denis & Schiffermuller) RE Rih, lj N, Mi, Muf H H 
sinilehtimittari, blåfläckad lövmätare 
Udea accofalis (Zeller) RE 1? H 
pikkuokakoisa, bymott 

Zygaena minos (Denis & Schiffermuller) RE ln H 
pukinpunatäplä, klubbsprötad bastardsvärmare 
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myös kaksi vanhaa rukiinviljelyn seura
laista, ruisnurmikoi ( Ochsenheimeria tau
rella) ja ruiskaunokkilattakoi (Agonopte
rix laterella). Hävinneeksi katsotaan 
edelleen myös idänhäränsil1nä (Hypo
nephele lycaon), vaikka siitä onkin 1990-
luvulta kahdelta vuodelta yksittäisha
vaintoja sopiviita paikoilta. Vakituista 
kantaa sillä ei kuitenkaan näytä nykyisin 
olevan. 

Toiseksi eniten hävinneissä perhosis
sa on metsälajeja (40% ). Niihin on luet
tu myös idänsiilikäs (Borearctia menet
riesii), vaikka sen elintavoista onkin ris
tiriitaisia tietoja. Vanhojen suomalaisten 
havaintojen perusteella sitä on pidetty 
ikimetsälajina, mutta havainnot Keski
Aasiassa, jossa laji on yleisempi, viittaa
vat avoimempiin elin paikkoihin. Muita 
hävinneitä metsien perhosia ovat mm. 
pikkuvyömittari (Cyclophora quercimon
taria) ja lehvämittari (Hemithaea aestiva
ria). Pikkuvyömittaria on aikaise1nmin 
tavattu Ahvenan1naalta, josta ei ole uu
sia havaintoja. Mantereelta on 1990-lu
vulta yksi havainto, jonka merkitystä ei 
vielä pystytä arvioimaan. Lehvämittarin 
häviäminen voi liittyä luontaisiin kan
nanvaihteluihin levinneisyyden pohjois
rajalla, sillä nuoret lehtimetsät, joissa se 
elää, eivät ainakaan ole vähentyneet. 
Avoimissa kulometsissä ja kuivilla ke
doilla eläneen karjalanharmokääriäisen 
(Cnephasia alticolana) esiintyminen Suo
messa todettiin vasta 1990-luvun alussa, 
vaikka lajia ei ole tavattu vuoden 1969 
jälkeen. Viime vuosina sitä on etsitty 
innokkaasti. 

Rannoilla, kallioilla ja tuntureilla on 
kullakin elänyt yksi hävinnyt perhoslaji. 
Ainoa hävinnyt rantalaji on hietikoiden 
ajuruoholla elänyt sinilehtimittari (Sco
pula decorata). Siitä on yksi löytö vanhal
ta esiintymispaikalta 1996, mutta vaki
naiseen kantaan viittaavia havaintoja ei 
ole tehty. 

Tärkeim1näksi häviämisen syyksi on 
arvioitu suuret kannanvaihtelut (20% ). 
Lajit ovat eläneet täällä aikansa, vetäyty
neet täältä pois palatakseen mahdolli
sesti joskus, jos sopivaa elinympäristöä 
vielä on tarjolla. Niittyjen ja hakmnai
den sulkeutuminen on häviämisen syy
nä neljällä lajilla (16 %),metsien ikära
kenteen muutokset kolmella (12 % ). 

Näistäkin kahdessa tapauksessa on kyse 
metsäpalojenjälkeisten avointen metsä
maiden metsittymisestä ja vain yhdessä 
tapauksessa vanhojen puiden vähene
misestä. Peräti yhdeksän lajin (36 %) 
häviämisen syy on tuntematon. 

Uhanalaiset perhoset 

Uhanalaisten perhosten selvästi merkit
tävin elinympäristö ovat perinneympä
ristöt ja muut ihmisen luomat ympäris
töt. Niissä elää yli puolet (137lajia, 56,8 
%) uhanalaisista lajeista. Kuivilla niityil
lä ja kedoilla elää 57 lajia, erilaisilla pien
tareilla ja ruderaattialueilla 58 lajia. Jäl
kimmäisten suuri määrä johtuu siitä, 
että hyvin monet avoimien hiekkamai
den lajit ovat joutuneet aikaisempien 
kuloalueiden ja laidunten vähennyttyä 
joutuneet siirtymään tien pientareille, 
ratapenkereille ja hiekkakuoppiin. Ti
lanne on samanlainen kuin monilla 
myrkkypistiäisillä. Se, että tieluiskat, 
vanhat sorakuopat ja pienkoneille tar
koitetut lentokentät ovat merkittäviä 
uhanalaisten hyönteisten, varsinkin per
hosten ja pistiäisten suojelun kannalta, 
johtuu siis siitä että ne ovat lajien vii
meisiä turvapaikkoja rajusti muuttu
neessa ympäristössä. Esimerkkejä tällai
sissa ympäristöissä tavattavista lajeista 
ovatraunikkivyökoi (Caryocolum petryi, 
CR), hietaneilikkavyökoi (Caryocolum 
schleichi, EN), paahdeväkäskoi (Sophronia 
humerella, CR) ja kallioistöyhtökoi (Buc
culatrix latvialella, CR). Äärimmäisen 
uhanalaiset muurahaissinisiipi (Maculi
nea arion) ja harjusinisiipi (Pseudophilotes 
baton) ovat myös vetäytyneet samantapai
siin ympäristöihin. Muurahaissinisiiven 
elinympäristöt vaativat ehdottomasti hoi
toa lajin säilymiseksi. Harjusinisiivellä on 
vahva esiintymä armeijan harjoitusalueel
la Säkylässä ja sille on siirtoistutuksella 
perustettu uusi kanta Ruokolahdelle. 

Toiseksi tärkein uhanalaisten perhos
ten elinympäristö ovat rannat ( 42lajia, 
17,4 % ). Valtaosa rantalajeista elää Itä
meren rannoilla, etenkin hiekkarannoil
la mutta myös erilaisilla rantaniityillä. 
Monet rantojen uhanalaiset perhoset 
elävät harvinaisilla tai uhanalaisilla kas
veilla, kuten ääri1nmäisen uhanalaiset 
laukkaneilikkahohtokoi (Aristotelia bri-
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Taulukko 4.3.43. Perhosten ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen ympäristö 

Metsät 
Vanhat kangasmetsät 
Muut kangasmetsät 
Vanhat lehtometsät 
Muut lehtometsät 
Harjumetsät 
Metsäpaloalueet ja muut sukkession alkuvaiheen metsät 
Metsät erittelemättä 

Suot 1 

Letot 
Nevat 
Rämeet 
Korvet 
Suot erittelemättä 

Rannat 
Itämeren hietikkorannat 
Itämeren niitty- ja luhtarannat 
Itämeren sora-, somerikko- ja kivikkorannat 
Itämeren avoimet tulvarannat 
Järvien ja jokien hietikkorannat 
Järvien ja jokien niitty- ja luhtarannat 

Kalliot 
Kalliot erittelemättä 

Tunturipaljakat 
Tunturikankaat 
Tunturikalliot, -louhikot ja -kivikot 
Tunturiniityt 
Tunturipaljakat erittelemättä 

Perinneympäristöt ja muut ihmisen 
luomat ympäristöt 
Kuivat niityt ja kedot 
Tuoreet niityt 
Hakamaat, lehdesniityt ja metsälaitumet 
Kosteat niityt ja ojanpientareet 
Viljelymaat 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 
Ruderaattialueet, tienvieret ja ratapenkereet 
Rakennukset 
Perinneympäristöt ja muut ihmisen luomat ympäristöt 
erittelemättä 

Yhteensä 

zella) ja suolayrttivipeväkoi (Scrobipalpa 
salinella). ApUakirjokääriäinen (Capricor
nia boisduvaliana, CR) on ensisijaisesti 
elänyt kuivilla niityillä. Vielä 1970-luvul
la sitä on tavattu Mäntyharju! ta Peräpoh
jolaan asti monesta paikasta. Nykyisin 
tunnetaan vain yksi rantaniittyesiintyinä 
Rovaniemen seudulla, joka sekin on vaa
rassa tuhoutua. 

Metsissä eläviä uhanalaisia perhosia 
on 38 lajia (15,8 % ). Niistä 31lajia elää 
lehtometsissä. Niistä yksi, tammen kää
villä elävä erittäin uhanalainen sokkelo
kääpäkoi (Nemapogon fungivorellus) vaa
tii vanhaa lehtometsää elinympäristök
seen. 

S~,pmen lajien uhanalaisuus 2000 

Hävinneet Uhanalaiset Silmällä-
pidettävät 

10 (40.0 %) 38 (15.8 %) 36 (28.6 %) 
1 

3 2 
1 1 
5 22 25 

1 
3 II 4 
1 4 

6 (2.5 %) 10 (7.9 %) 
1 

1 2 
3 4 

1 
2 2 

1 (4.0 %) 42 (17.4 %) II (8.7 %) 
1 23 1 

II 4 
1 4 
2 
5 

2 

1 (4.0 %) 5 (2.1 %) 7 (5.6 %) 
1 5 7 

1 (4.0 %) 13 (5.4 %) 10 (7.9 %) 
1 3 2 

8 4 
1 4 
1 

12 (48.0 %) 137 (56.8 %) 52 (41.3 %) 

4 57 19 
6 
7 1 
1 

2 1 2 
3 5 8 
2 58 19 

2 
1 2 1 

25 241 126 

Uhanalaisia tunturiperhosia on 13lajia 
(5,4% ). Niistä kahdeksan elää kallioilla, 
louhikoissa tai kivikoissa. Tyypillisiä 
uhanalaisia tunturiperhosia ovatmuuta
mien Käsivarren tuntureiden kalkkipi
toisten pahtojenlajit. Niitä tavataan pää
asiassa Saanalla, Malialla jaAnnjalonjil
la. Näillä lajeilla on vähän esiintymiä, 
jotka ovat suppeita ja niin erillään naa
purimaiden esiintymistä, että rajan ta
kaa tulevan täydennyksen merkitys ei 
voine olla kovin suuri. 

Suoperhosia on uhanalaisten lajien 
joukossa vähän, vain kuusi lajia (2,5% ). 
Tämä johtuu siitä, että monilla Etelä
Suomessa voimakkaasti taantuneilla 

4 
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Taulukko 4.3.44. Perhosten ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus lkm osuus 

Rakentaminen 2 8.0% 4 1.7% 4 3.2% 
Peltomaiden muutokset 2 8.0% 4 1.7% 3 2.4% 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 4 16.0% 137 56.8% 43 34.1% 
Metsien käyttö 5 2.1% 6 4.8% 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 5 2.1% 2 1.6% 
Metsien ikärakenteen muutokset 3 12.0% 34 14.1% 13 10.3% 
Ojitus ja turpeenotto 5 2.1% 9 7.1% 
Kemialliset haittavaikutukset 0.4% 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 23 9.5% 12 9.5% 
Suuret kannanvaihtelut 5 20.0% 14 5.8% 23 18.3% 
Syy tuntematon 9 36.0% 9 3.7% II 8.7% 

Yhteensä 25 100% 241 100% 126 100% 

suoperhosilla on maan pohjoisosissa vie
lä laajalla alueella vankat kannat. Lisäksi 
ojitusten vaikutus perhosiin tulee usein 
esiin vasta muutaman vuosikymmenen 
kuluessa. Tästä syystä monet suoperho
set jäävät alueelliseen uhanalaisluette
loon. Kallioilla elää viisi uhanalaista per
hoslajia (2,1 % ). 

Selvästi tärkein perhosten uhanalai
suuden syy on niittyjen ja muiden 
avointen elinympäristöjen sulkeutumi
nen, joka on katsottu uhanalaisuuteen 
johtaneeksi tekijäksi 136lajilla (56,4% ). 
Toiseksi merkittävin syy on metsien ikä
rakenteen muutokset (34lajia, 14,1 % ), 
joka liittyy osittain edelliseen, sillä 
useimmissa tapauksissa on kyse avoin
ten luontaisen metsäsukkession alkuvai
heiden puuttumisesta. Pelkkä kannan 
tai esiintymisalueen pienuus on arvioitu 
tärkeimmäksi syyksi 23 lajin (9,5 %) 
uhanalaisuudelle. Näistä n1onet ovat 
pohjoisia lajeja, joilla on suppea levin
neisyys. Mukana on myös monia eteläi
siä harvinaisuuksia, joita ei etsin1isestä 

Taulukko 4.3.45. Perhosten ensisijaiset uhkatekijät. 

huoli1natta ole löydetty kuin yhdeltä tai 
muutamalta paikalta. Suuret kannan
vaihtelut on katsottu ensisijaiseksi 
uhanalaisuuden syyksi yhdeksällä lajilla, 
lisäksi viiden lajin kohdalla kannanvaih
teluita epäillään uhanalaisuuden syyksi. 
Perhosten nykyisissä uhkatekijöissä niit
tyjen ja muiden avointen alueiden sul
keutumisen osuus on vielä suurempi 
kuin uhanalaisuuden syissä. Sen katso
taan uhkaavan 159lajia (66,0% ). Muista 
syistä merkittävimpiä ovat rakentami
nen (19lajia, 7,9%) ja kannan tai esiinty
misalueen pienuus (17lajia, 7,1 %).Ra
kentaminen on lisäksi katsottu yhdeksi 
uhkatekijäksi yli 40 lajille. Monissa tapa
uksissa ruderaateilla eläviä perhosia 
uhkaa alueiden ottaminen rakennus
maaksi tai pelkästään niillä maiseman
hoidollisesti tehtävät muutokset. Tiera
kentaminen ja teiden ja rautateiden kor
jaaminen voivat olla perhosten kannalta 
haitallisia, koska ravintokasvit saattavat 
myllerryksissä hävitä. 

Ensisijainen uhkatekijä Uhanalaiset Silmälläpidettävät 

Rakentaminen 

Peltomaiden muutokset 

Avoimien alueiden sulkeutuminen 

Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 

Metsien puulajisuhteiden muutokset 

Metsien ikärakenteen muutokset 

Ojitus ja turpeenotto 

Vesien rakentaminen 

Kemialliset haittavaikutukset 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 

Suuret kannanvaihtelut 

Syy tuntematon 

Yhteensä 

lkm 

20 
4 

160 
5 
5 
2 
5 
2 

17 
15 
5 

241 

osuus lkm osuus 

8.3% 5 4.0% 
1.7% 3 2.4% 

66.4% 54 42.9% 
2.1% 5 4.0% 
2.1% 5 4.0% 
0.8% 3 2.4% 
2.1% 8 6.3% 
0.8% 
0.4% 
7.1% 13 10.3% 
6.2% 23 18.3% 
2.1% 7 5.6% 

100% 126 100% 
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Uhanalaisten perhosten luettelo 

Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
päristöt suudensyyt tekijät 

Aristotelia brizella (Treitschke) CR D2 Rin, Rih, lp N,R N,R V E e 
laukkaneilikkahohtokoi (laukkaneilikkakoi), 
triftfilosofmal 
Aristotelia heliacel/a (Herrich-Schäffer) CR D2 Tl, Tk y y Sh Sh u 
lapinvuokkohohtokoi (lapinvuokonjäytäjäkoi), 
f]ällsippefilosofmal 
Bucculatrix argentisignella Herrich-Schäffer CR B 1 + 2abcd, D2 lj, ln, Mkkp N, Mi R,N St E e 
ketotöyhtökoi (päivänkakkarakoi), 
silvertecknad ögonlappmal 
Buccu/atrix Iatviaeila Sulcs CR B 1 + 2abcd, D2 lj, Mkkp, ln Mi R,N E e 
kallioistöyhtökoi, baltisk ögonlappmal 

Capricornia boisduvaliana (Duponchel) CR Alc+2c, D2 ln, Rjn N Vr, N E e 
apilakirjokääriäinen, blybandbrokvecklare 
Caryoco/um petryi (Hofmann) CR D2 lj, Mkkp Mi, N N,R E E e 
raunikkivyökoi (raunikkikoi), såpörtmal 
Caryocolum tischeriellum (Zeller) CR B 1 +2cd K, Ris, lj, ln N,R N,R E 
nuokkukohokkivyökoi, svartvit backglimmal 
Cauchas breviantennella Schmidt Nielsen &Johansson CR D2 Tl, Tk y y V e 
pohjansurviaiskoi, fjällantennmal 

Ch/oroclystis v-ata (Haworth) ssp. relicta Krogerus CR D2 Ml y E E e 
suomenlehtovähämittari (lehtovähämittari), 
krönt malmätare 
Cnephasia communana (Herrich-Schäffer) CR Ala ln, lj N N E e 
isoharmokääriäinen, tidig gråvecklare 

Cochylidia richteriana (Fischer von Röslerstamm) CR Bl +2bc, D2 lj, ln N,R R,N E e 
marunakätkökääriäinen, större 

fältmalörtrotvecklare 
Co/eophora carelica Hackman CR B 1 +2abcd ln, lj, Mkkp Mi, N N E e 
karjalanpussikoi, karelsk rölleksäckmal 
Coleophora inulae Wocke CR D2 Ris, K, lj y R V E 
hirvenjuuripussikoi, krisslesäckmal 
Coleophora salicorniae Wocke CR B 1 +2abcd Rit N N V E e 
suolakkopussi koi, glasörtsäckmal 

Co/eophora unigenella Svensson CR D2 Tk, Tl y y Sh Sh u 
lapinvuokkopussikoi (tunturipussikoi), 

fjällsippesäckmal 
Cydia lunulana (Denis & Schiffermuller) CR B 1 +2abcd ln N,Muf? N,Muf? E e 
kuukiiltokääriäinen, månfläckad ärtvecklare 
Cydia medicaginis (Kuznetsov) CR D2 Rih, lj R,N R,N E E e 
mailaskiiltokääriäinen ( mailaskääriäinen ), 
luzernvecklare 
Depressaria beckmanni Heinemann CR Bl +2bcd ln N N E e 
sekolattakoi, östplattmal 
Digitivalva reticulella (Hubner) CR B 1 +2abcd lj, ln, Mkkp Mi, N N St E e 
jäkkäräverkkokoi (jäkkäränkehrääjäkoi), 
norsknoppemal 
Ethmia terminella Fletcher CR D2 lj, lp y R E E e 
varjotäpläkoi, gråkantad sorgmal (skuggsorgmal) 
Loxostege ephippia/is (Zetterstedt) CR D2 Tk V e 
lapinkirjokoisa, f]ällängsljusmott 
Macu/inea arion (Linnaeus) CR Alac+2ac lj, Mkkp Mi, R N,R E E e 
muurahaissinisiipi, svartfläckig blåvinge 
Mendesia farinella (Thunberg) CR B 1 +2abcd lj, ln, Mkkp N, Mi N Sh E e 
ketohitukoi (ketoheinäkoi), vit gräsminerarmal 
Metzneria aestivella (Zeller) CR B 1 +2abc, D2 ln N N E E 
kurhomykerökoi (kurhokoi), spåtistelkorgmal 
Nemophora cupriacella (Hubner) CR B 1 +2abcd ln, lt, lj, Mktp N N St E e 
purtojuurisurviaiskoi (purtojuuriseulakoi), 
ängsväddantennmal 
Oidaematophorus rogenhoferi (Mann) CR B 1 +2cd lj, Mkkp Mi, N R,N E e 
kallioissulkanen, brunbinkefjädermott 
Pima boisduvaliella Guenee CR B 1 +2abcd Rih N N E e 
hietikkokoisa, strandärtmott 

Pseudophilotes baton (Bergsträsser) CR D2 lj, Mkkp Mi N E E e 
harjusinisiipi, batonblåvinge 

- " 
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Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
päristöt suudensyyt tekijät 

Scrobipalpa saline/Ja (Zeller) CR D2 Rit N N E e 
suolayrttijäytäjäkoi, 
glasörtsmåstävmal (glasörtsäckmal) 
Scythris laminella (Denis & Schiffermuller) CR B 1 +2abcd lj, ln, Mkkp N N,R E e 
ketosukkulakoi, gråfibblekorthuvudmal 
Sophronia gelidella Nordman CR D2 Tl, Tk y y Sh u 
lapinvuokkoväkäskoi, fjällnäbbmal 
Sophronia humerel/a (Denis & Schiffermuller) CR D2 lj, Mkkp Mi, N N,R E e 
paahdeväkäskoi, bågstreckad näbbmal 
Trachysmia schreibersiana (Frölich) CR Alac lp St E el 
jalavakätkökääriäinen (jalavavalekääriäinen), 
almgallvecklare 
Trifurcu/a headleyel/a (Stainton) CR B 1 +2bcd lj, ln N N,R V e 
niittyhumalakääpiökoi, brunörtdvärgmal 
Zygaena osterodensis (Reiss) CR B 1 +2abcd lt, ln N N E E e 
juovapunatäplä (juovapunatäpläperhonen), 
smalsprötad bastardsvärmare 
Agonopterix capreolella (Zeller) EN Alac ln,lj N N V e 
aholattakoi,liten bockrotplattmal 
Agriades glandon (Prunner) ssp. aquilo (Boisduval) EN D2 T, Kk y y Sh Sh u 
tundrasinisiipi, högnordisk blåvinge 
Agriphila poliella (Treitschke) EN B 1 +2abcd lj, Mkkp Mi, N N V u 
soukkoheinäkoisa, smalt gräsmott 
Agrochola nitida (Denis & Schiffermuller) EN B 1 +2bc lh, Mltp N N Sh St 
ruutumäkiyökkönen, glänsande backfly 
Apamea anceps (Denis & SchiffermUIIer) EN B 1 +2abc Rih,ln y R,N Sh V e 
nummijuuriyökkönen, sandängsfly 
Aterpia chalybeia Falkovitsh EN Bl +2c lt,lk, Rin N,R N,R V e 
luhtakirjokääriäinen, sibirisk sotvecklare 
Athrips amoenellus Frey EN Bl +2c lj, Mkkp,ln Mi, N N,R E e 
paahdekoi, praktstävmal 
Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermuller) EN Bl +2c lj, ln N N,R Sh V e 
(B. scopigera) 
juurilasisiipi, smygstekellik glasvinge 
Bryotropha deserte//a (Douglas) EN B 1 +2abcd Rih N N V e 
särkkäsammalkoi, sandfältmossmal 
Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer EN Bl +2c ln, Rih, lj N, Mi N,R Sh V e 
marunatöyhtökoi, kalkögonlappmal 
Bucculatrix ratisbonensis Stainton EN Bl +2c, D2 lj, Rih N,R N,R V e 
vallitöyhtökoi, sandögonlappmal 
Caloptilia cuculipennella (Hubner) EN B 1 +3bcd Mlt Muf, Mp Muf, Mp Sh 
saarnitikkukoi, askstyltmal 
Caloptilia falconipennella (Hubner) EN B 1 +3abcd Mlk Muf Muf u 
rantatikkukoi, falkstyltmal 
Caloptilia /eucapennella (Stephens) EN Bl +3d, D2 Mlt Mp, Muf Mp, Muf Sh Sh 
tammitikkukoi (lehtomiinaajakoi), svavelstyltmal 
Caryoco/um a/sinellum (Zeller) EN Bl +2c ln, lj N N u 
ketovyökoi, allmän arvmal 
Caryoco/um blandelloides Karsholt EN D2 ln N N Sh u 
mäkihärkkivyökoi, alvararvmal 
Caryoco/um cauliginellum (Schmid) EN Bl +2c, D2 ln, K, lj N N V V 
äkämävyökoi (nuokkukohokkikoi), backglimgallmal 
Caryocolum sch/eichi (Cristoph) EN Bl +2c, D2 lj, Mkkp Mi, N N,R E e 
hietaneilikkavyökoi, sandnejlikegallmal 
Catastia marginea (Denis & Schiffermuller) EN B 1 +2abd Tl, Tn, ln, lt N N V e 
tervakoisa, guldfransmott 
Catoptria fulgidella (Hubner) EN Bl +2c Rih N N,R E V e 
hopeajuovakoisa, vitsrimmigt sandgräsmott 
Choristoneura hebenstreitella (Muller) EN Bl +3d Mlt Muf, Mp Muf, Mp Sh 
tammirullakääriäinen, rönnbredvecklare 
C/eorodes tiehenoria (Hufnagel) EN Bl +2b lp y y Sh St u 
jäkälämittari, grönaktig lavmätare 
Clepsis lindebergi (Krogerus) EN Bl +2bcd ln N N Sh V e 
ahoaamukääriäinen (kalmokääriäinen), 
karelsk snedbandvecklare 
Clepsis neglectana (Herrich-Schäffer) EN Bl +2c lj, K, Mkkp Mi, N N V e 
aroaamukääriäinen, ofållad snedbandvecklare 
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Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
päristöt suudensyyt tekijät 

Cnephasia incertana (Treitschke) EN B 1 +2bcd ln N N V 

pikkuharmokääriäinen, osäker gråvecklare 

Cnephasia pasiuana (Hubner) EN B 1 +2abc ln N N E e 

ketoharmokääriäinen, steppgråvecklare 

Cochylidia heydeniana (Herrich-Schäffer) EN Bl +2bcd lj, Mkkp Mi, N N V e 

kallioiskätkökääriäinen, gråbinkevecklare 

Cochylidia rupico/a (Curtis) EN D2 Rin, lt N N,Ku Sh Sh 

punalatvakätkökääriäinen (punalatvavalekääriäinen), 

hampflockelvecklare 

Cochylimorpha alternana (Stephens) EN B 1 +2bcd lj, ln N,R N,R V e 

kaunokkikätkökääriäinen, väddklintblomvecklare 

Coleophora albel/a (Thunberg) EN B 1 +2bcd ln, K, lj N N E e 

valkoreunapussikoi, svartvit säckmal 

Coleophora amellivora Baldizzone EN Bl +2c lj, Mkkp Mi, N R,N E e 

kulopussikoi, linjerad gullrissäckmal 

Co/eophora conspicuel/a Zeller EN Bl +2abcd+3d ln, lj N N V e 

kaunokkipussikoi, kilstreckad klintsäckmal 

Co/eophora directel/a Zeller EN Bl +2c Rih N N,R V e 

kenttäpussi koi, sen fältmalörtsäckmal 

Co/eophora /ixella Zeller EN B 1 +2abcd ln, lj, K N, Mi N V e 

ajuruohopussikoi, sikelspetsad timjesäckmal 

Coleophora partitella Zeller EN Bl +2abcd ln, lj N N,R V e 

töyräspussikoi, kilstreckad rölleksäckmal 

Co/eophora succursel/a Herrich-Schäffer EN Bl +2c K, Rih, Ris N R,N Sh 

ketomarunapussikoi, grovfjällig fältmalörtsäckmal 

Cupida minimus (Fuessly) EN B 1 +2abcd lj, Mkkp Mi, R N,R V e 

pikkusinisiipi, liten blåvinge 

Cynaeda denta/is (Denis & Schiffermuller) EN (CR D2) lj, lp y R E V e 

neidonkielikoisa, tandmott 

Depressaria chaerophylli Zeller EN Bl +2c lj, lp R,N R,N Sh V e 
kirvelilattakoi (kirvelikoi), hårflokeplattmal 

Depressaria /ibanotidel/a Schläger EN Bl +2c lj, ln N N,R St Sh 

hirvenputkilattakoi (hirvenputkikoi), 

säfferotplattmal 

Dichrorampha sylvicolana Heinemann EN Bl +2c lj, ln N N Sh u 

ojakärsämökenttäkääriäinen, nysörtrotvecklare 

Diurnea fagel/a (Denis & Schiffermuller) EN Bl +3d, D2 Mlt Mp, Muf Mp, Muf Sh 

kevättynkäkoi, bokvårmal 

Elachista bruuni Traugott-Oisen EN Bl +2c Mkkp, Rih, lj Mi, N N,R V V e 
hietahitukoi (hietaheinäkoi), sandsvingelminerarmal 

Elachista littoricola Le Marchand EN Bl +2c Rih y N Sh u 
rantavehnähitukoi, grå vitspetsgräsminerarmal 

Elachista vonschantzi Svensson EN B 1 +2abcd Rin N N V e 
1 u htakasti kkah itukoi, kustgräsm i nerarmal 

Endothenia marginana (Haworth) ssp. marginana EN Ala, Bl +2e Rin,lk N N V u 

(Haworth) 

(etelän )kuusiokirjokääriäinen 

Ethmia funerella (Fabricius) EN B 1 +2ac Mlkp, Rj, lo, lj N N Sh u 
kirjotäpläkoi, lungörtsorgmal 

Eucosma guentheri (Tengström) EN Bl +2c Rjh, Rjs y y Sh u 
somerikkopeilikääriäinen, nordlig frövecklare 

Eupithecia fennoscandica Knaben EN B 1 +2cd Rjh, Tl, lj y y Sh V e 
tunturipikkumittari, nejlikmalmätare 

Gnorimoschema streliciellum (Herrich-Schäffer) EN Bl +2c lj, Rjh, Mkkp Mi, N R,N V e 
kenttähietakoi, brunögd småstävmal 

/sophrictis anthemidel/a (Wocke) EN B 1 +2bcd lj, lv, ln Pm,N Pm,N,R V V e 
sauramoviirukoi (sauramokoi), prästkragekorgmal 

Klimeschia transversella (Zeller) EN B 1 +2cd lj, Mkkp Mi, R R,N V e 
ajuruohovarsikoi, timjanskäckmal 

Lycaena dispar (Haworth) EN (CR B 1 + 3abcd, D2) Rin, Rjn, lj, lk Muf, Vr, R E M u 
isokultasiipi, stor guldvinge 

Me/issoblaptes zelleri Qoannis) EN B 1 +2bcd Rih N N,R V e 
dyynikoisa, sandflymott 

Melitaea diamina (Lang) EN B 1 +2abcd lt, Rjn, lk N,R N,R E V e 
tummaverkkoperhonen, kovetenätfjäril 
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Ancylis kenneli Kuznetsov vu B 1 +2bcd lt, lk, Rin N,R N,R St u 

luhtasirppikääriäinen, strandsikelvecklare 
Aplocera plagiata (Linnaeus) vu Bl +2c+3bcd K, ln Muf, N Muf, N St Sh u 

mäkiokamittari, allmän taggmätare 
Archiearis notha (Hubner) vu B 1 +3abcd Ml Muf? Muf? u 

haapatyttöperhonen, grå flickfjäril 
Athetis g/uteosa (Treitschke) vu Bl +2c lj, Mkkp Mi, N N St u 

ahdeyökkönen, gråaktigt kärrängsfly 
Brachmia dimidiel/a (Denis & Schiffermuller) vu Bl +2d lj, Mkkp N, Mi N St u 
kirjo-olkikoi, sandfältbågpalpmal 
CaJomia tridens (Hufnagel) vu Ale lj, Mkkp, ln Mi, N, Muf? N,Muf? St u 
viheryökkönen, torvfly 
Charanyca trigrammica (Hufnagel) vu B 1 +2abc ln, lh, lj N N St u 
kolmiviiruyökkönen, streckfly 
Chortodes brevilinea (Fenn), (Photedes brevilinea) vu D2 Rin, Rjn, Sr E Sh u 

ruokohämy-yökkönen, gulgrått stråfly 
Chrysoclista /inneel/a (Cierck) vu D2 lp, Mlt R u 

lehmuskirjokoi, lindbrokmal 
C/ossiana titania (Esper) vu Bl +2abcd Mlp, lh N N V V e 

lehtohopeatäplä, Amathusias pärlemorfjäril 
Co/eophora absinthii Wocke vu B 1 +2abcd lj, ln, lp N,R N,R V u 
koiruohopussikoi, absintsäckmal 
Co/eophora adelogrammella Zeller vu B 1 +2bcd ln, lj N N St u 
neilikkapussikoi, hylsnejlikesäckmal 
Co/eophora albitarsel/a Zeller vu B 1 +2ac ln, lh, lj, Mltp N N St u 
meiramipussikoi, myntesäckmal 
Co/eophora anatipennella (Hubner) vu Bl +2c Mlt M M Sh u 
lentopussikoi, pudrad hasselsäckmal 
Co/eophora artemisiella Scott vu B 1 +2bcd lj, Rih, ln N N,R St u 
vallipussikoi, ljus malörtsäckmal 
Co/eophora brevipalpella Wocke vu Bl+2c+3d ln, lj N N St u 
isopussi koi, stor klintsäckmal 
Coleophora caelebipennel/a Zeller vu Bl+2c+3d Rih, K, ln N N Sh Sh u 

hietapussikoi, kilstreckad hedblomstersäckmal 
Co/eophora cornutella Herrich-Schäffer vu D2 Rin, Rjn, S N,O N,O Sh u 

myrttipussikoi, porssäckmal 
Coleophora dianthi Herrich-Schäffer vu Ale, A2c ln, lj N N St u 

ketopussikoi, nejliksäckmal 
Co/eophora gardesanella Toll vu Bl +2c lj, ln N N Sh u 
piennarpussikoi, rödklintsäckmal 
Co/eophora granulatella Zeller vu Bl +2c Rih, lj N N u 
raidepussikoi, grå fältmalörtsäckmal 
Co/eophora hackmani (Toll) vu B 1 +2abcd ln, lj, Mkkp, Rih N, Mi N St u 
kohokkipussikoi, punkterad backglimsäckmal 
Co/eophora hemerobiella (Scopoli) vu D2 K, lp N, Kh N, Kh Sh 
kehnäpussikoi, vattrad rönnsäckmal 
Coleophora pyrrhulipennel/a Zeller vu Ala Sr, K, Mkkp, ln O,Mi,N O,N St u 
kanervapussi koi, kilstreckad ljungsäckmal 
Coleophora svenssoni Baldizzone vu B 1 +2c+3bcd Rjh, Tn N, Ku N, Ku Sh u 
kurjenhernepussikoi, kilstreckad fjällsäckmal 
Colias hecla Lefebvre ssp. sulitelma Aurivillius vu B 1 +2c+3bc Rjh, Tn N, Ku N, Ku Sh Sh u 
lapinkeltaperhonen, högnordisk höfjäril 
Colias tyche (Boeber) ssp. werdandi Zetterstedt vu (EN B 1 + 3bcd, D2) Tn,Kk y y Sh Sh u 
(C. nastes) 
tunturikeltaperhonen, gröngul höfjäril 
Conistra rubiginosa (Scopoli) vu Bl +2bd Mlt Muf? Muf? St u 
pilkkupiiloyökkönen, svartprickigt plattfly 
Cucullia absinthii (Linnaeus) vu B 1 +2abcd+3d lj, ln, lp N N,R V V e 
malikaapuyökkönen, absintkapuschongfly 
Cucul/ia argentea (Hufnagel) vu Bl +2c+3abcd lj, Rih, ln N,R N,R Sh V e 
loistokaapuyökkönen, si lverfläckat kapuschongfly 
Cydia caecana (Schläger) vu B 1 +2bcd lj, ln, Mkkp N, Mi N V u 
paahdekiiltokääriäinen, skogsklövervecklare 
Cydia leguminana (Lienig & Zeller) vu B 1 +2c+3d lp, Mltv R, Mi, Muf? R, Mi, Muf? Sh u 
jalavakiiltokääriäinen, almbarkvecklare 

Cydia succedana (Denis & Schiffermuller) vu B 1 +2bcd Rih, lj, Mkkp, ln N, Mi N St u 
maitekiiltokääriäinen, käringtandvecklare 
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Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
päristöt suudensyyt tekijät 

Lemonia dumi (Linnaeus) YU B 1 +2bcd ln, lj, Rih, Mkkp N, Mi N V St u 
maitiaiskehrääjä, mjölkörtsspinnare 
Levipalpus hepatariellus (Lienig & Zeller) YU B 1 +2bcd lj, Mkkp, ln Mi, N N St u 
käpälälattakoi, leverplattmal 
Lycaena helle (Denis & Schiffermuller) YU B 1 +2abcd ln, lj, Rjn N N St V e 
luhtakultasiipi, violett guldvinge 
Lycaena phlaeas (Linnaeus) ssp. polaris (Courvoisier) YU B 1 +2acd ln, lj, Rjn N N St u 
pohjanpikkukultasiipi, liten guldvinge (nordlig) 
Lygephila viciae (Hubner) YU B 1 +2bcd Mlp, Mlh, lh Mi, N N St u 
sumuvirnayökkönen, tvärlinjerat vickerfly 
Lyonetia prunifo/iella (Hubner) YU Bl +2c+3abcd lh, lj, lp Muf, N Muf, N u 
valkokehtokoi, oxbärvridvingemal 
Melitaea cinxia (Linnaeus) YU B 1 +2abcd ln, lj N N Sh St u 
täpläverkkoperhonen, hökblomsternätfjäril 
Merrifieldia baliodactyla (Zeller) YU Bl +2c ln, K N N Sh u 
meiramisulkanen, kungsmyntefjädermott 
Mompha miscella (Denis & Schiffermuller) YU Bl +2c ln, lj N N M Sh 
päivännoutotupsukoi, solvändebrokmal 
Monochroa ferrea (Frey) YU Bl +2c lj, Mkkp Mi, N N St u 
harjukaitakoi, siamesisk tvillingdystermal 
Monochroa servella (Zeller) YU Bl +2c ln, lh, lj, N N St u 
esikkokaitakoi, gullvivedystermal Mltp 
Nemophora metallica (Poda) YU Bl +2abcd ln, lj N N St u 
kultasurviaiskoi, åkerväddantennmal 
Nothris verbascel/a (Denis & Schiffermuller) YU Bl +2c lj, ln N N Sh u 
tulikukkakoi, kungsljusmal 
Opostega auritella (Hubner) YU Bl +2c Rin, lk N N Sh u 
luhtalippakoi, fläckögonlockmal 
Ostrinia palustralis (Hubner) YU Bl +2c Rin, Rit, y y Sh Sh u 
punakoisa, vattenskräppemott Rjn, Rjt 
Poratalanta hyalinalis (Hubner) (Microstega h.) YU B2c+3abcd 1 Muf? Muf? St St u 
isokuultokoisa (kuultokoisa), sidengult ängsmott 
Parnassius mnemosyne (Linnaeus) YU B 1 +2bcd ln, lh, N N Sh St u 
pikkuapollo, mnemosynefjäril Mltp 
Pediasia contaminella (Hubner) YU Bl +2c Rih, lj N N St u 
hietaheinäkoisa, förväxlat gräsmott 
Pelochrista huebneriana (Lienig & Zeller) YU Bl +2c lj, Rih N N,R Sh u 
hietapeilikääriäinen, hybnerrotvecklare 
Pempeliella dilutella (Hubner) YU Bl +2c Rih, lj, Mi, N N St u 
pikkuarokoisa, krokbandat timjansmott Mkkp 
Pempelie/la ornatella (Denis & Schiffermuller) YU B 1 +2bcd Rih, lj, Mi, N N V u 
isoarokoisa, rakbandat timjansmott Mkkp 
Perizoma minoratum (Treitschke) YU Bl +2c Rjh, Rjs, Ts y y Sh u 
pohjannauhamittari, fjällängsfältmätare 
Phibalapteryx virgata (Hufnagel) YU Bl +2bcd Rih, lj, ln N N St u 
hietamittari, mellanmätare 
Philereme transversata (Hufnagel) YU Bl +2c Mltp, K, N N Sh Sh u 
ruskopaatsamamittari, svartbrun klaffmätare lh, lp 
Phi/ereme vetulata (Denis & Schiffermuller) YU Bl +2c Mlt, K, lh, lp N N Sh u 
harmopaatsamamittari, grå klaffmätare 
Phyllonorycter /antanellus (Schrank) YU Bl+2c+3d Mltp, lh N N Sh Sh 
heisimiinakoi (heisinmiinaajakoi), grönguldmal 
Phytometra viridaria (Cierck) YU B 1 +2bcd ln, lj N N,R Sh St u 
linnunruohoyökkönen, jungfrulinfly 
Prochoreutis solaris (Erschoff) YU Bl +2c lk, lt, Rin N N Sh u 
luhtatuikekoi, tvärbandad gnidmal 
Pse/nophorus heterodactylus (Muller) YU Bl +2bd Mkt, Mlk M M Sh u 
varjosulkanen, skogssallatfjädermott 
Pseudopanthera macularia (Linnaeus) YU B 1 +2ac Mlt, lh N N Sh St u 
pantterimittari, pantermätare 
Pterotopteryx dodecadactyla (Hubner) YU Bl +2c Mltp M M Sh u 
kuusamaviuhkanen, tryfjädermott 
Pyrausta cingulatus (Linnaeus) YU Bl +2bcd lj, Rih, Mi, N N St u 
nunnakirjokoisa, gördelljusmott Mkkp 
Pyrausta sanguinalis (Linnaeus) YU Bl +2c Rih, lj, N, Mi N Sh u 
verikirjokoisa, blodrött ljusmott Mkkp 
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(14,3%) ja tuntemattoman syyn (8,7%) vien tekijöiden jakauma on hyvin sa-
osuus silmälläpidettävyyden syynä suu- manlainen kuin uhanalaisten lajien uh-
rempi. Silmälläpidettäviä lajeja uhkaa- katekijöiden. 

Silmälläpidettävien perhosten luettelo 

Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermuller) NT K, ln N N 

harmosuomuyökkönen, tulkörtsfly 

Acasis appensata (Eversmann) NT Rjn, Rin, Mlt N, Mi N, Mi M 

pohjanliuskamittari, trolldruvelobmätare 
Acerbia alpina (Quensel) NT Tl, Tk y y Sh Sh 
pohjansiilikäs (pohjansiilikehrääjä), 
nordisk igelkottsspinnare 

Acleris roscidana (Hubner) NT K,M Muf? Muf? 
jättitalvikääriäinen, stor aspvårvecklare 

Agonopterix astrantiae (Heinemann) NT Mlt, lh M M Sh 
haavayrttilattakoi, sårläkeplattmal 
Anacampsis fuscel/a (Eversmann) NT lj, ln, Mkkp N N St 
mäkihiilikoi, klöversobermal 

Apatura iris (Linnaeus) NT (VU B 1 + 3abcd) Ml Muf Muf 
häiveperhonen, stor skimmerfjäril 
Aplota kadeniel/a (Herrich-Schäffer) NT K,M Sh Sh 
tummakärsäkoi (kalliokärsäkoi), 

stor mossmal (klipp-palpmossmal) 

Apodia bifractel/a (Duponchel) NT Ris, Rin N N 

hirvenjuurimykerökoi, krisslekorgmal 

Argyresthia a/bistria (Haworth) NT lj, K, lh, lp N,R N,R St 
luumutarhakoi, rödbrun slånknoppmal 

Argyrotaenia illustrana (Krogerus) NT M, Sk Sh 
taigakääriäinen, urskogsvecklare 

Aspilapteryx tringipennel/a (Zeller) NT ln, lj N N 
ratamotikkukoi, grobladstyltmal 

Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermuller) NT Sn 0 y Sh St 
luumittari, blomrismätare 
Baptria tibiale (Esper) ssp. borea/is (Valle) NT Ml Mi Mi Sh Sh 
nunnamittari, 
trolldruvemätare (nordlig) (paddbärsmätare) 
Baptria tibiale (Esper) ssp. fennica (Valle) NT Ml N,Mp N,Mp Sh St 
nunnamittari, trolldruvemätare (sydlig) 

(padd bärsmätare) 
Bryotropha affinis (Haworth) NT K, Rih, ln N N 
nummisammalkoi, ljuspunktmossmal 
Bucculatrix albedinella Zeller NT Mlt, lp M,R R, Mp Sh Sh 
jalavatöyhtökoi (jalavakartanokoi), almögonlappmal 
Buck/eria paludum (Zeller) NT s 0 0 St 
kihokkisulkanen, sileshårfjädermott 

Caloptilia semifascia (Haworth) NT lp, Mlt Muf Muf 
lehtotikkukoi, lönnstyltmal 

Catocala promissa (Denis & Schiffermuller) NT (VU B2c+3abc) Mlt, lp Muf, Mp Muf, Mp M 
tammiritariyökkönen, ekordensfly 

Catoca/a sponsa (Linnaeus) NT (VU B2c+3abc) Mlt, lp Muf, Mp Muf, Mp 
aaltoritariyökkönen, vågbandat ordensfly 

Chionodes violaceus (Tengström) NT Rih, Rjh, lj, Mkkp Mi, N N St 
kiiltokeulakoi, sandstävmal 

Chloantha hyperici (Denis & Schiffermuller) NT K, ln N, Muf N, Muf Sh 
harmokuismayökkönen, grått johannesörtfly 

Chortodes extremus (Hubner) NT ln, lt, K N N Sh 
palttinahämy-yökkönen, ljusribbat stråfly 

Chrysoesthia drurella (Fabricius) NT lv, lj Pm, Kh Pm, Kh St 
kaunosavikkakoi, praktmållmal 

Clepsis pallidana (Fabricius) NT Sn, Sr, ln O,N O,N 
suoaamukääriäinen, sandfältsnedbandvecklare 
C/ossiana improba (Butler) NT Tn, Ts y y Sh Sh 
kääpiöh opeatäpl ä, dvärgpärlemorfjäri 1 

Cochylis hybridel/a (Hubner) NT ln, lj N N 
ahokätkökääriäinen, bitterfibbleblomvecklare 
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Co/eophora badiipennella (Duponchel) NT Mlt, lp Mp, R 
jalavapussikoi, vitkantad almsäckmal 
Co/eophora chrysanthemi Hofmann NT ln, lj N N 
pikkupussikoi, prästkragsäckmal 
Co/eophora co/ute//a (Fabricius) NT lj, Mkkp, ln Mi, N N 
harjupussikoi, sötvedelbladsäckmal 
Co/eophora kuehnella (Goeze) NT Mlt Sh 
suomupussikoi, vit eksäckmal 
Co/eophora squamosel/a Stainton NT lj, Mkkp, ln Mi, N N 
kallioispussikoi, gråbinkesäckmal 
Colostygia turbata (Hubner) NT Rjn, Rjt N N St 
pohjanmataramittari, mörkbrämad fältmätare 
Conistra erythrocephala (Denis & SchiffermUIIer) NT (VU B 1 + 3bcd) Mlt Muf Muf Sh M 
tammipiiloyökkönen, gulhövdat plattfly 
Conobathra repandana (Fabricius) NT (VU B 1 +3cd) Mlt Muf Muf 
lehtokäärökoisa 
Cosmia pyralina (Denis & Schiffermuller) NT (EN B 1 + 3abcd) lp, Mlt R, Muf R, Muf 
punapetoyökkönen, brunrött rovfly 
Cyclophora punctaria (Linnaeus) NT Mlt Muf Muf 
tammivyömittari, ekgördelmätare 
Cydia cornucopiae (Tengström) NT Mkt Mi Mi Sp 
aarni kii ltokääriäi nen, aspskogsvecklare 
Decantha borkhauseni (Zeller) NT Mkkp, K Mi Mi Sh 
kalliolahokoi, guldfläckpraktmal 
Depressaria pulcherrimella Stainton NT ln, lj N N St 
ketolattakoi, ljusbröstad bockrotplattmal 
Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe) NT ln, lj N N St 
piennarkenttäkääriäinen, svartstreckad rotvecklare 
Diloba caeruleocephala (Linnaeus) NT Mp, K, Rik, lp Muf Muf 
sinihuppu, blåhuva 
Ebulea crocea/is (HUbner) NT Ris, Rin, lt, Mltp N N 
hirvenjuurikoisa, guldgult krisslemott 
Ectoedemia arcuatel/a (Herrich-Schäffer) NT ln, lj N N St 
mansikkakääpiökoi, smultrondvärgmal 
Ei/ema pygmaeo/um (Doubleday) NT lj, K, ln N N Sh 
kalvaskeltasiipi, gulpannad lavspinnare 
Elaphria venustula (Hubner) NT K, Mkkp N 
koruyökkönen, litet glansfly 
Epiblema graphanum (Treitschke) NT lj, Mkkp, ln Mi, N N St 
kärsämölaikkukääriäinen, röllekstjälkvecklare 
Erebia medusa (Denis & Schiffermuller) NT ln, Rjn, lj N N Sh Sh 
ssp. polaris Staudinger 
rui jannoki perhonen, högnordisk gräsfjäril 
Eucosma pupillana (Cierck) NT lj, lp, ln N,R N,R 
malipeilikääriäinen, malörtstjälkvecklare 
Eucosma suomiana (Hofmann) NT lj, ln, Mkkp Mi, N N St 
suomenpeilikääriäinen, finskgullrisfrövecklare 
Eulithis pyropata (HUbner) NT (VU B 1 + 3abcd) Ml, lp? Muf? Muf? 
tulimittari, orangebandad parkmätare 
Eupithecia dodoneata Guenee NT Mlt Mp Mp Sh Sh 
tammipikkumittari, ekmalmätare 
Eupithecia orphnata W. Petersen NT Ris, Rin, Rih N N 
rantapikkumittari, dyster malmätare 

Euxoa lidia (Stoll) NT lj, Mkkp Mi, N N 
arohietayökkönen, norskt jordfly 
Galleria mellonel/a (Linnaeus) NT lr St 
isovahakoisa, stort vaxmott 
Gnorimoschema valesiellum (Staudinger) NT lj, Mkkp Mi, N N St 
piiskuhietakoi, tårögd småstävmal 
Hadena a/bimacu/a (Borkhausen) NT ln, K, Mkkp N, Mi N St 
oliivineilikkayökkönen, olivbrunt nejlikfly 
Hadena compta (Denis & Schiffermuller) NT lp, ln N,R N,R 
vyöneilikkayökkönen, vitbandat nejlikfly 
Heliothis viriplaca (Hufnagel) NT (VU B2c+3abcd) lj, ln Muf, N Muf, N 
vihervaellusyökkönen, grönaktigt knölfly 
Hesperia comma (Linnaeus) ssp. catena (Staudinger) NT (VU D2) Tn y y Sh Sh 

pohjanvalkotäpläpaksupää, 
allmän ängsmygare (nordlig) 
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Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

Hesperia comma (Linnaeus) ssp. comma (Linnaeus) NT ln, lj N N St 

etelänvalkotäpläpaksupää, allmän ängsmygare (sydlig) 

Homoeosoma sinuellum (Fabricius) NT ln, lj N N St 

heinäratamokoisa, grobladrotmott 

Hydraecia petasitis Doubleday NT (VU B 1 +2c) lp R R Sh Sh 

ruttojuuriyökkönen, pestrotsfly 

ldaea muricata (Hufnagel) NT S, Rin O,N O,N Sh St 

rämekulmumittari, rödpudrad lövmätare 

lpimorpha contusa (Freyer) NT (VU B2c+3abcd) Mlt Muf, Mp, Mi Muf, Mp, Mi Sh Sh 

poppel i kääröyökkönen, vågbandat vecklarfly 

/ssoria /athonia (Linnaeus) NT lj, lv Pm, N, Muf Pm, N, Muf St 

helmihopeatäplä, storfläckig pärlemorfjäril 
Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel) NT lj, Mkkp, ln, K Mi, N N St 

kaitavyökoi, bergnejlikmal 

Lamellocossus terebra (Denis & Schiffermuller) NT M M M Sh Sh 

haavantuhooja, mindre träfjäril (mindre träddödare) 
Lasionycta /eucocycla (Staudinger) (L. /. ssp. dovrensis) NT Tn, Tl y y Sh Sh 

tunturikirjoyökkönen, Dovrefjällfly 

Lithophane ornitopus (Hufnagel) NT (VU B 1 + 3bcd) Mlt Muf, Mp Muf, Mp Sh Sh 

vaaleapuuyökkönen, vitgrått träfly 

Lobesia euphorbiana (Freyer) NT Rin, Ris y y Sh Sh 

tyräkkikirjokääriäinen (tyräkkikääriäinen), 

törelskottvecklare 

Lopinga achine (Scopoli) NT Sk, Sr, Mktp Muf, 0, N Muf, 0, N V St 

kirjopapurikko, dårgräsfjäril 

Maniolajurtina (Linnaeus) NT ln N, Muf N, Muf St St 

tummahäränsilmä, allmän slåttergräsfjäril 

Merrifie/dia leucodactyla (Denis & Schiffermuller) NT lj, Mkkp, Rih Mi, N N St 

ajuruohosulkanen, radsprötat timjanfjädermott 

Mesophleps silacel/a (Hubner) NT (VU Bl +2c) ln, lj N N 

päivännoutokoi, solvändefotpalpmal 

Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer) NT lj, ln N N St 

punamykerökoi, rödstreckad korgmal 
Metzneria neuropterella (Zeller) NT ln, lj N N St 

isomykerökoi, nättecknad korgmal 

Mompha terminella (Humphreys & Westwood) NT Mlk M M Sh 

varjotupsukoi, häxörtbrokmal 
Monopis imel/a (Hubner) NT St 

rättiraatokoi, rostkantbomal 

Myelois circumvolutus (Geoffroy) NT (VU B2c+3abcd) lj, ln Muf, N Muf, N 

pilkkukoisa, tistelmärgmott 

Niditinea fuscella (Linnaeus) NT lr, Ri R, Mu R, Mu 

lääväkoi, sparvbomal (navetat) (navetat) 
Nolo karelica Tengström NT Sr, Rin 0 0 Sh St 
suovenhokas (karjalanallaskehrääjä), 

karelskt trågspinnarfly 

Nycteo/a revayana (Scopoli) NT Mlt, lp Mp Mp Sh M 
tammilaahusyökkönen, ekfotsläpare 
Oidaematophorus lithodactylus (Treitschke) NT Ris, Rin, lt, Mltp N N 

hirvenjuurisulkanen, allmänt krisslefjädermott 
0/ethreutes noricanus (Herrich-Schäffer) NT Tk, Tl y y 

kaikki ki rjokääriäi ne n, fjäll si ppeb rokveckl are 
Opigena polygona (Denis & Schiffermuller) NT lv, lj, ln Pm,N Pm,N St 
kirjomaayökkönen, tvåkölat jordfly 
Pabulatrix pabulatricu/a (Brahm) NT M Muf? Muf? St 
kirjojuuriyökkönen, ljusgrått ängsfly 
Pammene aurana (Fabricius) NT lj, Mltp, lh N N Sh 
kultalatvakääriäinen, guldborrvecklare 
Pammene fasciana (Linnaeus) NT (VU B 1 +3d) Mlt, lp Muf?, Mp Muf?, Mp 

terholatvakääriäinen, ollonsolvecklare 

Panemeria tenebrata (Scopoli) NT ln, lj, Mlkp N N Sh St 
aurinkoyökkönen, solfly 

Parnassius apollo (Linnaeus) NT K, Rik, ln N, Mi, Muf N, Muf V St 
isoapollo, apollofjäril 
Perconia strigil/aria (Hubner) NT Sr, K, Mkkp O,Mi,N O,N 
kehnämittari, pudermätare 

Pexicopia malvel/a (Hubner) NT lp, lj N,R N,R St 
malvakoi, malvamal 

,,- -
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Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

Phycita roborella (Denis & Schiffermuller) NT (VU Bl +3cd) Mlt Muf Muf 

tammensoukkokoisa, gråbrunt ekbladmott 
Phyllonorycter pomonellus (Zeller) NT lp, lh R,N R,N 
luumumiinakoi, slånguldmal 
Phyllonorycter tristrigellus (Haworth) NT Mlt, lp Mp, R Sh 
jalavamiinakoi, skogsalmguldmal 
Plutella hyperboreella Strand NT Tk, Tl y y 

tunturikaalikoi, fjällsenapsmal 
Pseudatemelia flavifronte/Ja (Denis & Schiffermuller) NT Mlk Sh 

rytölaukkukoi, försommartubmal 
Pyrgus andromedae (Wallengren) NT Tn,Kk y y Sh Sh 

tunturikirjosiipi, blomvisslare 
Rhagades pruni (Denis & Schiffermuller) NT Sr 0 0 M 

rämevihersii pi, 1 jungmetallvi ngesvärmare 
Satyrium w-album (Knoch) NT lp, Ml y y 

jalavanopsasiipi, almsnabbvinge 
Sciota fumella (Eversmann) NT Rin, lk Muf Muf 

pajukkokoisa, rosenvingat molnmott 
Sciota lucipetella Qalava) NT Rin,lk Muf? Muf Sh M 

kaakonkoisa, grågult molnmott 
Scrobipalpopsis petasitis (Pfaffenzeller) NT Sl 0 0, Vr Sh 

lettopetokoi, fjällskråpmal 
Scythris disparella (Tengström) NT ln, lj, Mkkp N, Mi N St 

pronssisukkulakoi, svart ängskorthuvudmal 
Scythris palustris (Zeller) NT Rin, Rjn N,O N,O Sh 

luhtasukkulakoi, kärrkorthuvudmal 
Sesia bembeciformis (Hubner) NT Mkt, lj M M Sp M 

raitalasisiipi, bålgetinglik glasvinge (sälgglasvinge) 
Sorhagenia lophyrella (Douglas) NT Mlt, K, lh, lp N N 

orapaatsamavälkekoi, större getapelbrokmal 
Spatalistis bifasciana (Hubner) NT M 
paatsamanmarjakääriäinen, gulbandad bredvecklare 
Stenoptilia pelidnodactyla (Stein) NT ln, K N N 

rikkosulkanen, mandelblomfjädermott 
Stigme/Ja catharticel/a (Stainton) NT Mlt, lh N N 

orapaatsamakääpiökoi, vägtorndvärgmal 

Stigme/Ja dryadella (Hofmann) NT Tl, Tk, Rjk, Kk y y Sh M 

lapinvuokkokääpiökoi, fjällsippdvärgmal 

Stigme/Ja perpygmaeel/a (Doubleday) NT lh, lp N N,R Sh 

orapihlajakääpiökoi, brun hagtorndvärgmal 
Stigmella ulmivora (Fologne) NT Mlt, lp Mp, R Sh 

jalavakääpiökoi, jämnfransad almdvärgmal 
Sympistis nigrita (Boisduval) NT Tl, Kk y y Sh Sh 

ssp. zetterstedtii (Staudinger) 
(S. zetterstedtii) 
pörhönopsayökkönen, Zetterstedts hedfly 
Syngrapha hochenwarthi (Hochenwarth) NT ln, Rj, Tn N N St 

kupariyökkönen, fjällmetallfly 
Thalpophila matura (Hufnagel) NT (VU B 1 +2c) ln, lj N N St 

valemorsiusyökkönen, borstfly 
Tischeria heinemanni Wocke NT Sr, Ts 0 0 
muurainläiskäkoi, björnbärspannluggmal 
Trachea atriplicis (Linnaeus) NT (VU B 1 + 3abcd) lp, lj, Rih? Muf Muf 

maltsayökkönen, mållfly 
Trichosea ludifica (Linnaeus) NT Mp, lh, lp Muf, N, Mi Muf, N Sh M 

pihlajayökkönen, gäck 
Xestia ashworthii (Doubleday) NT Mkkp, K, lj Mi, N N St 

sinerväruuniyökkönen, blågrått jordfly 
Xestia borealis (Nordström) NT Mkv, Sk M M Sh St 

pohjanharmoyökkönen, nordiskt jordfly 

Xestia lyngei (Rebel) NT Tl y y Sh Sh 

liuskepaljakkayökkönen, fjällhedfly 
Xylena exsoleta (Hubner) NT (VU B2c+3abcd) lj, ln, Rin? Muf, N Muf, N 

harmohirsiyökkönen, större mantelfly 
Zygaena filipendulae (Linnaeus) NT lj, ln, Mkkp N, Mi N St 

maitepunatäplä, allmän bastardsvärmare 
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Luokitusten vertailu 

Vanhalla menetelmällä erittäin uhan
alaisiksi (E) arvioiduista lajeista valtaosa 
on uudella menetelmällä sijoitettu luok
kaan CR ja vaarantuneiksi (V) arvioi
dllista luokkaan EN. Silmälläpidettävik
si taantuneiksi (St) tai harvinaisiksi (Sh) 
luokitelluista lajeista noin kaksi kolmas
osaa on arvioitu uudella tnenetelmällä 
uhanalaisiksi, pääasiassa luokkaan VU. 

Muuttunut arviointi (M) jakautuu use
aan uudella tavalla arvioituun luokkaan, 
yli puolet kuitenkin elinvoimaisiin. Van
halla menetelmällä kokonaan arvioimat
tomista lajeista 48 on uudella menetel
mällä silmälläpidettäviä, yhdeksän 
uhanalaisia ja yksi hävinnyt. Hävinnyt 
laji on lehvämittari (Hemithaea aestiva
ria), jonka ei ole katsottu vakiintuneen 
Suomeen ennen vanhassa menetelmässä 
rajana ollutta vuotta 1900. 

Taulukko 4.3.46. Perhosten jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella menetelmällä. 

Uusi menetelmä 
RE CR EN vu NT DD NE Yhteensä 

Vanha menetelmä 

H 24 24 
E 29 6 35 
V 3 42 8 3 56 
St 4 63 39 3 109 
Sh 3 24 48 32 107 
Sp 1 37 38 
M 1 1 6 6 
Ei luokkaa 1 2 7 48 47 

Yhteensä 25 35 79 127 126 90 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Taulukko 4.3.47. Perhosten uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointi menetelmällä. 

H E V St 

2000 24 35 56 109 
1990 10 16 19 18 
1985 10 9 19 15 

Vanhalla menetelmällä arvioiden on 
uhanalaisten perhosten lajimäärä nyt 
369, joka on yli kaksinkertainen vuoden 
1990 lajimäärään (154) nähden. Lisäksi 
on huomattava, että 33lajia on arvioitu 
luokkaan M (muuttunut arviointi), joten 
uusia lajeja on luetteloon tullut kaikki
aan 248. Lajeja on tullut lisää kaikkiin 
vanhoihin luokkiin, kuitenkin selvästi 
eniten vaarantuneisiin (V) ja silmälläpi
dettäviin taantuneisiin (St). Suuri laji
tnäärän kasvu johtuu ennen muuta huo
mattavasti paremmista käytettävissä ol
leista tiedoista. Perhosatlasaineistosta 
pystyttiin suurperhosten taantumista 
arvioimaan huomattavasti kattavmn
min, ja pikkuperhostietämys on viimei
sen kymmenen vuoden aikana lisäänty
nyt hyvin paljon. Pikkuperhosia on van
halla menetelmällä arvioitu nyt uhan
alaisiksi selvästi aikaisempaa enetnmän. 

S~omen lajien Jhanalaisuus 2000 

Sh Sp Yhteensä M 

107 38 369 33 
84 7 154 13 
72 3 128 

Vasta nyt tiedot ovat olleet riittäviä pik
kuperhosten arvioimiseksi samoin pe
rustein kuin suurperhoset 

Perhosten kannanmuutokset voivat 
myös olla nopeita ja ne havaitaan nope
ammin kuin muiden hyönteisten muu
tokset, joten osa lisääntyneestä lajimää
rästä selittyy todellisilla muutoksilla 
uhanalaisuudessa. Uusi arviointi on 
myös voinut aiheuttaa vanhalla menetel
mällä tehtyyn arviointiin systemaattista 
virhettä. Arvioinnin tekijät eivät myös
kään olleet mukana edellistä arviointia 
tehtäessä. 

Luokkaan M siirretyistä lajeista on 
uudella menetelmällä luokiteltu yksi 
erittäin uhanalaiseksi, yksi vaarantu
neeksi, kuusi silmälläpidettäviksi, 19 
elinvoimaisiksi ja kuusi puutteellisesti 
tunnetuiksi. Erittäin uhanalaiseksi uu
della menetelmällä on arvioitu iso kulta-
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siipi (Lycaena dispar). Se on kuitenkin nyt 
arvioitu tulokkaaksi, jota ei vanhalla 
menetelmällä oteta tarkasteluun mu
kaan. Uudella menetelmällä vaarantu
neeksi arvioitu tuomiyökkönen (Acro
nicta strigosa) on voimakkaasti fluktuoi
va laji. Se on parhaillaan ilmeisesti run
sastumassa, eikä täytä vanhan menetel
män silmälläpidettävän vaatimuksia. 

Elinvoimaisiksi katsotuissa on runsastu
massa olevia lajeja, kuten naavamittari 
(Alcis jubatus). Elinvoimaisiksi on arvioi
tu myös useita päiväperhosia: pohjan
purohopeatäplä (Clossiana thore borealis), 
etelänpurohopeatäplä (Clossiana thore 
thore), kirjoverkkoperhonen (Euphydryas 
maturna), huhtasinisiipi (Pseudoaricia 
nicias), tummakirjosiipi (Pyrgus alveus). 

Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista perhosista, jotka eivät uudella menetelmällä ole uhanalaisia 
tai silmälläpidettäviä 

Laji Luokka Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

Acrocercops brongniardellus (Fabricius) LC Mlt, lp Muf Muf Sh M 
tammikovertajakoi (tammenmiinaajakoi), snedstreckad ekstyltmal 
Alcis jubatus (Thunberg) LC Mk, Sk Kh, M Kh, M V M 
naavamittari, skägglavmätare 
Apeira syringaria (Linnaeus) LC Mltp M M Sh M 
kuusamamittari, syrenmätare 
Calyciphora albodactylus (Fabricius) (C. xerodactyla) LC lt, lj Muf, N Sh M 
ohdakesulkanen (ohdakekeltanen), spåtistelfjädermott 
C/ossiana thore (Hi.ibner) ssp. borealis (Staudinger) LC Mlp, Tn, Ts y N, Ku Sh M 

pohjanpurohopeatäplä, gråkantad pärlemorfjäril (nordlig) 
Clossiana thore (Hi.ibner) ssp. thore (Hi.ibner) LC Mlp y Sh M 

etelänpurohopeatäplä, gråkantad pärlemorfjäril (sydlig) 
Coleophora lithargyrinella Zeller LC Ri, Mlk Sh M 

jussinpussikoi, olivfärgad stjärnblomsäckmal 
Ec/iptopera capitata (Herrich-Schäffer) LC Mlk, lk M M,R Sh M 

keltaselkämittari, gulryggig fältmätare 
Gastropacha quercifolia (Linnaeus) LC Mkp, Mlp, R Muf Muf Sh M 

pihlajanorsu (tammenlehtikehrääjä), rostfärgad bladspinnare 
Euphydryas maturna Linnaeus (Hypodryas maturna) LC Mkp, Mlp Mi N Sh M 

kirjoverkkoperhonen, boknätfjäril 

Lasionycta staudingeri (Aurivillius) LC Tk Sh M 

paljakkakirjoyökkönen, högnordiskt hedfly 
(högnordiskt fjällfly) 
Melanchra persicariae (Linnaeus) LC lj, ln, lv Muf Muf St M 

täplätarhayökkönen, vitfläckigt lundfly 
Mythimna pudorina (Denis & Schiffermi.iller) LC Rin, Sr Mut? Mut? Sh M 

ruso-olkiyökkönen, rödgrått gräsfly 
Neustrotia candidula (Denis & Schiffermi.iller) LC ln, lt, Mp Muf Muf St M 

rusokiiltoyökkönen, svartfläckat glansfly 
Pseudoaricia nicias (Meigen) LC lt, lh, lj N N Sh M 

huhtasinisiipi, Donzels blåvinge 
Pyrgus a/veus (Hi.ibner) LC ln, Mp, lj N N St M 

tummakirjosiipi, kattunvisslare 

Scardia boletel/a (Fabricius) LC Mkt Mi Mi Sh M 

jätti läiskääpäkoi (kääpäkoi), jättesvam pmal 
Scopula virgulata (Denis & Schiffermi.iller) LC Sr 0 0 Sh M 

rämelehtimittari, snedstreckad lövmätare 
Synanthedon mesiaeformis (Herrich-Schäffer) LC Mlk, lh Sh Mv 

kaakonlasisiipi, snyltstekellik glasvinge 
Acronicta aceris (Linnaeus) DD lp, Mlt Muf Muf H M 

vaahterayökkönen, lönnaftonfly 
Acronicta tridens (Denis & Schiffermi.iller) DD E Sp 

vasamayökkönen, treuddtecknat aftonfly 
Agonopterix quadripunctata (Wocke) DD lj, ln N N Sp 

nelipistelattakoi, fyrpunkterad plattmal 
Apterona crenulel/a (Bruand) DD Sp Sp 

kierrepussi kas, snäcksäckspinnare 
Blastobasis obsoletel/a Krogerus DD Sp 

grågul förnamal 

Clepsis nybomi (Hackman) DD Sp 

taiga-aamukääriäinen, sotnätvecklare 

16.6 Suo111en lane.n u.~~n(llt]i~llus 2990 



Laji Luokka Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

Clepsis sp. DD Rin Sp 

Cochylis epilinana (Duponchel) DD lj Muf? Muf? St M 

punekatkökääriäinen (pellavavalekääriäinen), linvecklare 

Dichrorampha cinerascens (Danilevsky) DD lj, ln, Mkkp N, Mi N Sp 

paahdekenttäkääriäinen, gråglänsande röllekrotvecklare 

Dichrorampha senectana Guenee DD ln N N Sp 

taitekenttäkääriäinen, grågul alvarrotvecklare 

Discestra furca (Eversmann) DD Sp 

hakasyökkönen 

Doloploca punctulana (Denis & Schiffermuller) DD Mlt Sp 

kevätharmokääriäinen, prydlig vårgråvecklare 

Ectoedemia atrifrontel/a Stainton DD Mlt Sh Sp 

kaarnakääpiökoi, mindre ekbarkdvärgmal 

Ectoedemia /ongicaudella Klimesch DD Mlt Sp 

isokaarnakääpiökoi 

Elachista imatrella (von Schantz) (Bise/achista i) DD Sk, Sr 0 0 Sp M 

rytöhitukoi (nevaheinäkoi), tuvullgräsminerarmal 

Elachista ornithopodella (Frey) DD Sp 

räpyläsarahitukoi, fågelstarrminerarmal 

Elachista ripula Kaila DD Rjh? Sp 

tenonhitukoi 

Elachista tetragonella (Herrich-Schäffer) DD Sr, Mkt Sp 

helmihitukoi, lundstarrminerarmal 

Elatobia montelliella (von Schantz) DD Sp 

pohjankorokoi, lapsk bomal 

Ephestia mistralella (Milliere) DD Rih, Mkkp, lj Mi, N N Sp 

kråkrismott 

Epib/ema similanum (Denis & Schiffermuller) DD Sp 

vallstjälkvecklare 

Epiblema trimaculanum (Haworth) DD lh, lp N N,R Sp 

hagtornskottvecklare 

Epirrhoe tartuensis Möls DD Rin, Rjn,lk Sh Sp 

isoraanumittari, estnisk fältmätare 

Ethmia pyrausta (Pallas) DD Rin, Mlkp N N Sh Sp 

nokitäpläkoi ( ruskotäpläkoi), ängsrutemal 

Eudonia /aetella (Zeller) DD lp, Ml Sp 

vitt ugglemott 

Eulamprotes plumbella (Heinemann) DD Sp 

sysikaitakoi, blydystermal 

Eupithecia cauchiata (Duponchel) DD Sp M 

aaltopikkumittari, bredbrämad malmätare 

Eupithecia irriguata (Hubner) DD Mlt Sp M 

kirjopikkumittari, vattrad malmätare 

Hydraecia ultima Holst DD Muf? Muf? Sp 

hierakkayökkönen, förväxlat stamfly 

Lamprotes c-aureum (Knoch) DD Mlk, lp Muf Muf Sh M 

kultayökkönen, förgyllt metallfly 

Platyptilia nemoralis (Zeller) DD Sp 

jättisulkanen, ståndsfjädermott 

Rhyparia purpurata (Linnaeus) DD ln, lt, lj Muf, N Muf, N H Sp 

keltasiilikäs (keltasiilikehrääjä), citrongul igelkottsspinnare 

Schiffermuel/eria stroemella (Fabricius) DD M Sp 

kirjolahokoi, silverfläckpraktmal 

Scrobipalpula diffluel/a (Frey) DD lj, Mkkp Mi, N N Sp 

Scythris noricel/a (Zeller) DD lj, lp, Mkkp Mi, N N St Sp 

kulosukkulakoi (kulokoi), grå rallarroskorthuvudmal 

Stenoptinea cyaneimarmorella (Milliere) DD Ml?, lp? Sp 

siniaitokoi, plommonlavmal 

Stigmella malella (Stainton) DD Mlt, lp Sh Sp 
omenakääpiökoi, bandad äppeldvärgmal 

(bredbandad äppeldvärgmal) 

Syncopacma taeniolella (Zeller) DD ln N N,R Sp Sp 

raunionunnakoi (maitenunnakoi), omvändbandad käringtandpalpmal 

Syncopacma wormiella (Wolff) DD lj, ln N N,R Sh Sp 
pikkununnakoi, liten käringtandpalpmal 
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Suomen lajien uhan~laisut.ls Z()OO 167 



Laji 

Trichophaga tapetzella (Linnaeus) 
tapettikoi, tapetmal 
Xestia atrata (Morrison) 
sysiharmoyökkönen, Haralds fjällfly 
Xestia brunneopicta (Matsumura) 
rusoharmoyökkönen, bruntecknat fjällfly 

Xylomoia strix Mikkola 

pöllöyökkönen, ugglefly 
Ag/ossa pinguinalis (Linnaeus) 

navettakoisa, fettmott 

Blastodacna atra (Haworth) 
omenakirjokoi, apelmärgmal 

Endrosis sarcitre/la (Linnaeus) 
sikalakoi, vithuvad skräpmal 

Hofmannophila pseudospretella (Stainton) 
kämppäkoi, trepunkterad skräpmal 
Pyralis lienigialis (Zeller) 

pahnakoisa, lienigljusmott 
Stigmella plagico/e/la (Stainton) 
luumukääpiökoi, rödhuvad slåndvärgmal 
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Luokka Elinym
päristöt 

Uhanalai
suudensyyt 

Uhka
tekijät 

1990 2000 

DD Ri, lr Sp 

DD Mk? Sp 

DD Mk? Sh Sp 

DD Sp 

NE lr R, Mu (navetat) R, Mu (navetat) St 

NE lp Mi, R, Muf? R, Mi, Muf? V 

NE lr R, Mu (navetat) R, Mu (navetat) St 

NE lr R, Mu (navetat) R, Mu (navetat) St 

NE lr R 

NE lp R 

Suojelu ja seuranta 

Perhosten suojelua ja seurantaa Suo
messa ovat ohjanneet Suomen WWF:n 
alaisuudessa toiminut perhostyöryhmä 
ja SuomenPerhostutkijain Seuran (SPS) 
suojelutoimikunta. Näiden elinten toi
minta järjestettiin uudelleen vuonna 
1999 niin, että SPS:n perhostensuojelu
toimikunta valmistelee ja toteuttaa per
hosten suojeluun liittyviä hankkeita. 
Sen toimintaa ohjaamaan perustettiin 
SPS:n, Luonnontieteellisen keskusmu
seon, Sumnen WWF:n, Metsähallituk
sen, Suomen Luonnonsuojeluliiton, 
Suomen ympäristökeskuksen ja ympä
ristöministeriön yhteinen Perhosten
suojelun neuvottelukunta. Perhosten 
suojelussa on keskitytty uhanalaisten 
perhosten esiintymisen selvittämiseen 
ja elinympäristöjen hoitoon. Hoitotal
koita on järjestettyvuosittain eri puolil
la 1naata, muun muassa pikkusinisiiven 
(Cupido minimus), lehtohopeatäplän 
(Clossiana titania) ja tummaverkkoper
hosen (Melitaea diamina) elinpaikoilla. 
Lisäksi hoitoa on toteutettu esimerkiksi 
Kökarissa ja Haminan valleilla. Suojelu
toimikunnan kohdelajeina ovat viime 
vuosina olleet mm. pikkusinisiipi,luhta
kultasiipi (Lycaena helle) ja hierakkalehti
mittari (Scopula corrivalaria). 

Perhosten uhanalaisuutta ja suojelua 
on tutkittu Ilkka Hanskin johtamassa 
me ta populaa tiotu tkim usryhmässä, jos-

R V V 

R V 

sa tutkimuskohteena ovat olleet verkko
perhoset, etenkin täpläverkkoperhonen 
(Melitaea cinxia). Pikkuapollo (Parnassius 
mnemosyne) on ollut suojeluun ja elin
ympäristön hoitoon tähtäävän tutki
muksen kohteena Someron Häntälässä, 
jossa on muutenkin selvitetty laidunta
misen vaikutusta perhosten esiintymi
seen. Maatalousympäristöjen perhosia 
laajemmin tutkiva hanke on myös käyn
nistynyt. Ensimmäinen uhanalaisen per
hosen siirtoistutus toteutettiin 1994, kun 
harjusinisiipiä (Pseudophilotes baton) siir
rettiin Säkylästä lajin entiselle esiinty
mispaikalle Ruokolahdelle. Paikalle 
muodostui pieni harjusinisiipikanta, 
joka näyttää sittemmin hävinneen. 

Suomessa on rauhoitettu 23 per
hoslajia, lisäksi Ahvenanmaalla 15lajia. 
Lajirauhoitusten kielteisenä puolena on 
tullut esiin se, että joidenkin rauhoitet
tujen lajien uhanalaisuutta on ollut vai
kea arvioida luotettavasti, koska uusia 
tietoja lajeista ei ole saatu riittävästi. 
Tämä koskee varsinkin Ahvenanmaalla 
rauhoitettuja maastossa vaikeasti tun
nistettavia pikkuperhoslajeja. Lisäksi 
SPS on antanut omia rauhoitus- tai ke
räilyrajoitussuosituksia eräille lajeille tai 
niiden esiintymille. Luontodirektiivin 
liitteessä II ovat mukana kääpiöhopea
täplä (Clossinia improba improbula), kirjo
verkkoperhonen (Euphydryas maturna), 
punakeltaverkkoperhonen (Euphydryas 
aurinia), ruijannokiperhonen (Erebia 
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medusa polaris), isokultasiipi (Lycaena dis
par), tundrasinisiipi (Agriades glandon 
aquilo), pohjanvalkotäpläpaksupää (Hes
peria comma catena), pohj anharmoyökkö
nen (Xestia borealis) ja rusoharmoyökkö
nen (Xestia brunneopicta). 

Erityisesti suojeltaviksi ehdotetaan 
nyt 77 perhoslajia. Suojeluohjelma on 
toistaiseksi valmistunut neljästä lajista, 
harjusinisiivestä, lehtohopeatäplästä, 
muurahaissinisiivestä ja tummaverkko
perhosesta. Lisäksi ohjelma on tekeillä 
pikkusinisiivestä. 
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4.3.15 Vesiperhoset 

Uhanalaisuuden arvioiminen 

~~AL'LJ'-''L.__Å. (Trichoptera) 
suutta arvioi työryhmä Kari 

Mattila, Esko Saarela, 
Salokannel ja Harri Tu-

'-'-'''1-''---'-'-ll'-''-''-'-'-'L-<.< on -<-LLH.U.U.LL 

enen1män kuin n1istään 
muusta hyönteisryh1nästä. Aikaisem- mista arvioitaessa vaikeuttaa riittävän 

harrastajia oli vain muuta
suuri osa uudesta tiedosta 

Seuran monet jäsenet ovat 
runsaasti materiaalia erityisesti Pirkan-

Inutta myös Suon1ea. jakautuminen luokkiin 

Puutteellisesti 
tunnetut, DD: 

Arvioimatta 
jätetyt, NE: 

Yhteensä: 
2 3 lajia 

Suomen lajien uhanalaisuus 2000 



joiden määritys on vaikeaa tai lajit ovat 
vaikeita löytää. Äskettäin tavatut maalle 
uudet lajit on luokiteltu puutteellisesti 
tunnetuiksi, jos niistä ei ole vielä saatu 
enempää tietoa. Näitä ovat Allotrichia 
pallicornis, Apatania stylata, Hydroptila 

Uhanalaiset vesiperhoset 

vectis, Limnephilus hirsutus, Oxyethira bo
reella ja 0. tamperensis. Monet pohjoiset 
lajit on myös varmuuden vuoksi sijoitet
tu puutteellisesti tunnettuihin, koska 
Pohjois-Suomesta havaintoja on vähem
min kuin etelästä. 

Taulukko 4.3.49. Vesiperhosten ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö Uhanalaiset Silmälläpidettävät 

Suot 2 (11.1 %) 
Nevat 2 

Vedet 4 (100 %) 14 (77.8 %) 
Järvet ja lammet 1 

Joet 5 
Purot 1 3 
Kosket 1 6 
Lähteiköt 1 

Rannat 1 (5.6 %) 
Itämeren kalliorannat 1 

Tunturipaljakat 1 (5.6 %) 
Tunturikosteikot 1 

Yhteensä 4 18 

Taulukko 4.3.50. Vesiperhosten ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus 

Ojitus ja turpeenotto 3 16.7% 
Vesien rakentaminen 3 75.0% 10 55.6% 
Kemialliset haittavaikutukset 1 5.6% 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 1 25.0% 
Syy tuntematon 4 22.2% 

Yhteensä 4 100% 18 100% 

Taulukko 4.3.51. Vesiperhosten ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm 

Ojitus ja turpeenotto 
Vesien rakentaminen 3 
Kemialliset haittavaikutukset 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 1 
Syy tuntematon 

Yhteensä 4 

Kaikki neljä uhanalaista vesiperhosta 
elävät keskenään erilaisissa vesissä. Erit
täin uhanalainen lähdesirvikäs (Cru
noecia irrorata) löydettiin Suomesta vasta 
vuonna 1996. Se osoittautui lähteissä elä
väksi lajiksi. Sitä on sen jälkeen etsitty 
tehokkaasti ja laajassa lähteiden vesiper
hosselvityksessä se on löytynyt yhteensä 
yhdeksästä eri paikasta. Kaikki löytöpai-

Suo~,en laji~n u~~nalaisuus 29,00 

osuus lkm osuus 

3 16.7% 
75.0% 10 55.6% 

1 5.6% 
25.0% 3 16.7% 

1 5.6% 

100% 18 100% 

kat ovat erityisen lajirikkaita lähteitä, 
joita suojelusta huolimatta uhkaavat 
ympäristön vesitalouden muutokset. 
Juovaharjakas (Chimarra marginata) on 
hyvin paikoittain en laji, joka elää kivik
koisissa, kirkasvetisissä metsäpurojen ja 
-jokien koskissa. Vuolasvetisissä joissa 
elävää siulasirvikästä (Semblis atrata) ta
vataan edelleen eri puolilla maata, mut-

4 
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Uhanalaisten vesiperhosten luettelo 

Crunoecia irrorata (Curtis) 

lähdesirvikäs 

Agrypnia sah/bergi (Mclachlan) 

tundrahiisisirvikäs 

Chimarra marginata (Linnaeus) 

juovaharjakas 

Semblis atrata (Gmelin) 

luokka 

EN 

vu 

vu 

Kriteerit 

Bl +2c 

D2 

Bl +2c 

Bl +2d 

Elinym
päristöt 

VI 

siulasirvikäs (siulavesiperho ), rotfjärillik nattslända 

174 

1./U.'LIJ.Jlu.l.'\.\J.LJLU. se on selvästi taantu
uusia havaintoja on vain .._.._n_._ ... .,_ ... 

masta erillisestä kohteesta. 
LI'-'-!-'·"" ........ havaintoja on 

mutta tunnettuja 

esiintyy ilmeisesti 
alueella LJU.LilcelcC>U. 

sitä ole etsinnästä huolimatta ........ ""~'"'+-+--., 
sitten 1960-luvunalun. 

Silmälläpidettävät vesiperhoset 

Uhanalai
suudensyyt 

Uhka
tekijät 

Suomen 

1990 2000 e /u 

u 

uhanalaisuus 2000 



Silmälläpidettävien vesiperhosten luettelo 

Laji 

Agrypnetes crassicornis Mclachlan 

kalmohiisisirvikäs 

Anabolia nervosa (Curtis) 
kalvastörmäsirvikäs 
Arctopsyche /adogensis (Kolenati) 

pohjansirvikäs 
Asynarchus impar (Mclachlan) 

tunturisirvikäs 
Beraea pullata (Curtis) 
pyörönokisirvikäs 

G/ossosoma nylanderi Mclachlan 

oulunharmikas (oulunhormisirvikäs) 

Hydropsyche saxonica Mclachlan 
saksinseulanen 

Hydroptila dampfi Ulmer 
vuollepalkonen 

Limnephi/us diphyes (Mclachlan) 
rimpiputkisirvikäs 

Limnephilus femoralis Kirby 

suoputkisirvikäs 

Lype reducta (Hagen) 
purosiilanen 
Moianna nigra (Zetterstedt) 

hiilikilvekäs 
Philopotamus montanus (Donovan) 

kultaharjakas 

Rhyacophila fasciata Hagen 

purovainokas 
Semblis phalaenoides (Linnaeus) 
jatulisirvikäs (jatulivesiperho ), björnspinnarlik nattslända 
Si/o pallipes (Fabricius) 
puroriippasirvikäs 

Wormaldia subnigra Mclachlan 

sysiharjakas 
Ylodes simu/ans (Tjeder) 

sirosarvekas 

Luokitusten vertailu ja muutokset 
edelliseen luetteloon 

Vanhalla tavalla arvioituna lähdesirvikäs 
(Crunoecia irrorata) on arvioitu luokkaan 
E, muut uhanalaisetkin lajit luokkiin St 
tai Sh. Uudella tavalla silmälläpidettä
vistä 18lajista viisi on arvioitu vanhalla 
tavalla luokkaan St kuuluviksi, muille ei 
ole annettu vanhaa luokkaa. 

Taulukko 4.3.53. Vesiperhosten uhanalaisuus 
eri vuosina vanhalla arviointimenetelmällä. 

E St Sh Yhteensä M 

2000 1 7 1 9 1 
1990 4 1 5 
1985 4 1 5 

Edellisessä luettelossa oli neljä silmällä
pidettäväksi taantuneeksi (St) ja yksi sil
mälläpidettäväksi harvinaiseksi (Sh) 
luokiteltu laji. Nyt arvioitiin vanhalla ta-

Luokka Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

NT Rik, Vs 

NT Vj, Vp Vr, Kh Vr, Kh 

NT Vk, Vj Vr, Kh Vr, Kh St St 

NT Ts y 

NT Vp, Vj 0, Vr O,Vr St 

NT Vj Vr, Kh Vr, Kh St St 

NT Vk, Vp, Vj Vr, Kh Vr, Kh St 

NT Vj y 

NT Sn, Va 0 0 

NT Sn,Sr 0 0 

NT Vp Vr, Kh Vr, Kh 

NT Vj y 

NT Vk, Vp, Vj Vr, Kh Vr, Kh 

NT Vk, Vp Vr, Kh Vr, Kh 

NT Vj Vr, Kh Vr, Kh St St 

NT Vp, Vj Kh, Vr Kh, Vr 

NT Vk, Vp, Vj Vr, Kh Vr, Kh 

NT Vk, Vj, Vp Vr, Kh Vr, Kh 

Taulukko 4.3.52. Vesiperhosten jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella menetelmä!-
lä. 

Uusi menetelmä 
EN vu 

Vanha menetelmä 
E 1 
St 2 

Sh 1 
Ei luokkaa 

Yhteensä 1 3 

valla yksi laji, lähdesirvikäs erittäin 
uhanalaiseksi (E), seitsemän lajia St:ksi 
ja yksi laji Sh:ksi. Edellisessä arvioinnis
sa Sh:ksi arvioitu kairansirvikäs (aikai
sempi nimi lapinputkisirvikäs) (Asynar
chus thedenii) on löytynyt monesta pai
kasta eri puolilta Lappia ja jopa Parikka
lassa asti etelässä. Se on siirretty pois 
luettelosta luokkaan M. 

NT 

5 

13 

18 

DD Yhteensä 

1 
7 
1 

44 

44 
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Vanhan arviointimenetelmän mukaan luokiteltu vesiperhonen, joka ei ole 

uudella menetelmällä uhanalainen tai silmälläpidettävä 

laji luokka 1990 2000 

Asynarchus thedenii (Wallengren) Sh M 
kairansirvikäs (lapinputkisirvikäs) 

Suojelu seuranta 

176 Suomen uhanalaisuus 2000 



4.3.16 Kaksisiipiset 

Uhanalaisuuden arvioiminen ja 
uuden luokituksen soveltaminen 

Kaksisiipisten uhanalaisuutta arvioita
essa asiantuntijana toimi Antti Haarto. 
Arviointiin osallistuivat tietoja antamal
la tai luetteloa kommentoimaHa myös 
Petri Ahlroth, Petri Martikainen, Gunil
la Ståhls-Mäkelä ja Guy Söderman. Li
säksi eräiden sääskiryhmien arvioimis
mahdollisuuksista keskusteltiin Lauri 
Paasivirran ja Pekka Vilkamaan kanssa. 

Kaksisiipiset on Suomessa toiseksi 
suurin hyönteislahko pistiäisten jälkeen. 
Ilmoitettujen lajien määrä on noin 5 270 
ja Suomelle uusia lajeja löydetään jatku
vasti. Osa kaksisiipisheimoista on hiin 
huonosti tunnettuja, että perusteellisen 
revision yhteydessä saattaa löytyä run
saastikin maalle uusia lajeja. Kaksisiipi
stenharrastus on Suomessa ollut jo pit
kään hyvin vähäistä. Taksonom.isia tutki
Inuksiaonedelleen tehtyjonkin verran, 
viime vuosina mm. harsosääskistä 
(Sciaridae) ja eräistä kukkakärpästen 
(Syrphidae) suvuista. Harrastajienkaut
ta levinneisyystietoja on kertynyt hyvin 
vähän. Aivan viime vuosina varsinkin 
kukkakärpästen harrastus on vilkastu
nut, ja niiden harrastajia on tällä hetkel
lä muutamia. Satunnaisesti kukkakärpä
siä keräävät monet muutkin, ja tuntijoi
den lisääntyessä kerätyt näytteet saa
daan taas määritetyiksikin. Kukkakärpä
sistä kertyy myös suuri 1näärä esiinty
mistietoja Suomen ympäristökeskuksen 
tekemissä pölyttäjähyönteisseurannois
sa, joissa pyyntimenetelmänä käytettään 
keltarysiä. Biologista tietoa kertyy myös 
Ruotsissa tehtävissä selvityksissä. Mui
takin kärpäsryhmiä on viime aikoina 
taas ruvettu määrittämään ene1nmän, 
mutta materiaalia ei useim1nista hei
Inoista vielä ole kertynyt riittävästi 
uhanalaisuuden arviointia varten. Kahu
kärpästen (Chloropidae) alaheimosta 
Chloropinae on ilmestynyt levinnei
syyskartat Muista kaksisiipisryhmistä 
tietoa on tullut paljon satunnaisemmin 
paitsi surviaissääskistä (Chironomidae), 
joita tutkitaan varsin paljon ja joiden 
toukkia määritetään runsaasti pohja
eläintutkiinusten yhteydessä. Suuriin-

masta osasta kaksisiipisiä ei vanhoja
kaan esiintymistietoja ole kerätty yh
teen, joten lajien kannankehitystä on 
vaikea arvioida. 

Kaksisiipisten uhanalaisuutta arvioi
tiin seuraavasti. Sääsket ( alalahko Ne
matocera) jätettiin kahta aikaisemmin 
uhanalaiseksi arvioitua lajia lukuun ot
tamatta kokonaan arvioimatta. Sääski en 
joukossa on ryhmiä, joihin epäilemättä 
kuuluu uhanalaisia lajeja. Vedessä touk
kina elävien hyttysten (Culicidae, noin 
40 lajia), mäkärien (Simullidae, noin 35 
lajia ) ja surviaissääskien (Chironomi
dae, yli 600 lajia) joukossa on sekä veden 
laadun muutoksista kärsiviä että hyöty
viä lajeja. Tiedot eivät kuitenkaan riitä 
lajikohtaiseen arviointiin. Surviaissääs
kistä tietoa voisi olla riittävästikin, mut
ta sen yhteen kerää1niseen ja analysoi
miseen uusien kriteerien perusteella ei 
ollut voilnavaroja. Uhanalaisuuden kan
nalta merkittävä ryhmä ovat sienisääs
ket, joiden joukossa on 1nm. Karjalassa ja 
Norjassa todettu olevan runsaasti vaate
liaita ja 1nyös uhanalaisia vanhojen met
sien lajeja. Sienisääskiä on Suomessa 
tutkittu paljon, ja lajista on melko hyvin 
tunnettu. Levinneisyyttä ja lajien biolo
giaa ei kuitenkaan tunneta riittävästi. 
Uutta materiaalia uhanalaisu usarvioin
nin kannalta tärkeältä viimeisen kymine
n en vuoden j aksolta on kerätty ja määri
tetty erittäin vähän. Petroskoilaiset sie
nisääskitutkijat ovat keränneet materi
aalia myös Suomesta, kuitenkin vain 
suppealta alueelta itärajan pinnasta. 

Muumiokotelokärpästen (alalahko 
Brachycera) ja tynnyrikotelokärpästen 
(alalahko Cyclorrhapha) noin 3 500 lajis
ta arvioitiin lähes kolmannes, eli kaikki 
heimot joista uutta materiaalia on mää
ritetty kattavasti. Niistä erotettiin sel
västi elinvoimaiset lajit ja arvioitiin ai
kaisemmin uhanalaisiksi todetut lajit 
uusilla kriteereillä. Vain muutamien 
uusien lajien uhanalaisuutta pohdittiin 
tarkemmin ja ainoastaan yksi uusi laji 
arvioitiin uhanalaiseksi ja yksi sihnällä
pidettäväksi. Muut n1ahdolliset uhan
alaiset lajit jäivät nyt puutteellisesti tun
nettuihin. Suuria (yli 50 lajia) kokonaan 
arvioimatta jätettyjä heimaja ovat tan
hukärpäset (Empidiae), ryhäkärpäset 
(Phoridae), suurpääkärpäset (Pipunculi-
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dae), mahlakärpäset (Drosophilidae), 
liejukärpäset (Ephydridae ),lantakärpä
set (Scatophagidae), juurikärpäset (Ant
homyiidae), sukaskärpäset (Muscidae), 
loiskärpäset (Tachinidae) ,luh takärpäset 
(Sciomyzidae), rapakärpäset (Sphaero
ceridae) ja miinaajakärpäset (Agromyzi
dae). 

Uhanalaisuuden arvioinnissa sovel
lettiin yleensä kriteeriä B. Yhdenkään 
lajin taantu1nisesta ei ole niin tarkkoja 
tietoja, että A-kriteeriä voisi käyttää. 
Toinen käyttökelpoinen kriteeri on D2, 
jonka perusteella uhanalaiseksi arvioi
tiin vain yksi laji. Yleensä kaksisiipiset, 
joiden löytö1näärä täyttäisi D-kriteerin 
on arvioitu puutteellisesti tunnetuiksi. 
Silmälläpidettäviksikin on arvioitu pää
asiassa taantuneiksi arvioituja lajeja, joi-

ta kuitenkin edelleenkin esiintyy niin 
laajalla alueella tai monissa pakoissa, 
että ne eivät täytä uhanalaisten kriteere
jä. 

Jakautuminen luokkiin 

Kaksisiipisten lähes 5 300 lajista ainoas
taan 1140 on arvioitu, ja niistäkin tiedot 
on katsottu riittäviksi vain noin kolman
neksesta. Näistä on hävinneiksi katsottu 
neljä (1 % ), uhanalaisiksi 12 (3 %) ja sil
mälläpidettäviksi 15lajia (4% ). Tästä voi 
päätellä, että puutteellisesti tunnettujen 
suuressa joukossa on monia uhanalaisia 
lajeja. Tarkastelluista ryhmistä on arvioi
matta jätetty kotieläinten loiset, joista 
useimmat ovat jo hävinneet maastamme. 

Taulukko 4.3.54. Kaksisiipisten jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 1140 lajia (21.6 o/o) 

Riittävät tiedot: 374 lajia 

Arvioimatta 
jätetyt, NE: 
n. 4130 lajia 

(78.4 o/o) 

Yhteensä: 
n. 5270 

lajia 

joista uhanalaisia, CR- VU, on 12 lajia (3.2 o/o) 
Puutteellisesti 
tunnetut, DD: 

1--------------------------- 766 lajia 

Luokka 

Lajien lukumäärä 

Osuus 

178 

RE 
4 
1 '1 o/o 

CR 

0 
EN 
1 

vu 
II 

NT 

0,0 o/o 0,3 o/o 2,9 o/o 
15 343 

1
~ 

4,0 o/o 91,7 o/o 

Hävinneet ja uhanalaiset kaksisiipiset 

Taulukko 4.3.55. Kaksisiipisten ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö 

Metsät 

Vanhat kangasmetsät 

Muut kangasmetsät 

Vanhat lehtometsät 

Muut lehtometsät 

Vedet 
Lähteiköt 

1 Vedet erittelemättä 

Rannat 
Itämeren hietikkorannat 

Itämeren rannat erittelemättä 

Perinneympäristöt ja muut ihmisen 
luomat ympäristöt 
Kuivat niityt ja kedot 

Yhteensä 

Hävinneet Uhanalaiset 

3 

3 

10 (83.3 %) 

4 

2 

4 

(75.0 %) 

(25.0 %) 2 (16.7 %) 
2 

4 12 

Silmälläpidettävät 

8 (53.3 %) 

2 

3 

1 

2 

(6.7 %) 

2 (13.3 %) 

4 (26.7 %) 
4 

15 



Taulukko 4.3.56. Kaksisiipisten ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus lkm osuus 

Maa- kallioperän kuluminen 1 6.7% 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 1 25.0% 2 16.7% 5 33.3% 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 3 25.0% 1 6.7% 
Metsien ikärakenteen muutokset 1 6.7% 
Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 7 58.3 o/o 6 40.0 o/o 
Ojitus ja turpeenotto 1 6.7 o/o 
Kemialliset haittavaikutukset 3 75.0 o/o 

Yhteensä 4 100% 12 100% 15 100% 

Taulukko 4.3.57. Kaksisiipisten ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä 

Maa- kallioperän kuluminen 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 
Metsien ikärakenteen muutokset 
Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 
Ojitus ja turpeenotto 

Yhteensä 

Edellisessä tarkastelussa hävinneiksi to
dettuja herhiläiskärpästä (Asilus crabro-

Hävinneiden kaksisiipisten luettelo 

Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus 

1 6.7 o/o 
2 16.7 o/o 5 33.3% 
3 25.0% 1 6.7% 

1 6.7% 
7 58.3% 6 40.0% 

1 6.7% 

12 100% 15 100% 

nifomis) ja kolmea asekärpäslajia ei ole 
löydetty uudestaan. 

Laji Luokka Elinym- Uhanalai- 1990 2000 

Asilus crabroniformis Linnaeus RE 
herhiläiskärpänen, bålgetinglik rovfluga 
Oxycera dives Loew RE 
lampareasekärpänen, dammvapenfluga 
Oxycera freyi (Lindner) RE 
freynasekärpänen, Frey's vapenfluga 
Oxycera trilineata (Fabricius) RE 
kolmijuova-asekärpänen, trebandad vapenfluga 

Uhanalaisten kaksisiipisten merkittävin 
eliny1npäristö on metsät, joissa eläviä on 
yli 80 % uhanalaisista. Vanhoissa Inetsis
sä eläviä on kuusi lajia ja neljä elää leh
tometsissä. Ainoana erittäin uhanalai
seksi on luokiteltu suomenpuukärpänen 
(Xylomya czekanowskii). Tämä aikaisem
min vain Itä-Fennoskandiasta tunnettu 
laji on yhdistetty toiseen lajiin jonka le
vinneisyysalue ulottuu Itä-Siperiaan 
asti. Suomenpuukärpäsestä on edellises
sä 1nietinnössä mainittujen vuoden 1990 
kahden löydön jälkeen tehty kuusi uut
ta löytää Etelä- ja Hämeestä Kainuuseen 
asti. Kahdelta näistä paikoista laji on 
kuitenkin tunnettu jo aikaisemmin. 
Kaikki löytöpaikat ovat olleet parhaita 
runsashaa paisia ikimetsiä. 

Suome·"···." lajie. )l uhanalaisuus 2000 
. ';'~~1 111i~ ' '' 

päristöt suudensyyt 

ln, lh N,Pm H H 

V, Rj Kh, Yr H H 

V, Rj Kh, Yr H H 

V, Rj Kh, Yr H H 

Vaarantuneista metsälajeista kantokuk
kakärpäsestä (Brachypalpus laphriformis) 
on tiedossa uudet löydöt Turusta ja Kan
gasalta ja mahlakukkakärpäsestä (Ceria
na conopsoides) Naantalista 1992. Puro
kukkakärpänen (Sphegina elegans) on ta
vattu Nousiaisista 1995. Epistrop-hella 
euchroma-kukkakärpäsestä ei tiettäväs
ti ole tehty havaintoja vuoden 1965 jäl
keen. Kummastakin vaarantuneesta la
hopuukärpäsestä (Xylophagus ater, X. 
junki) on 1990-luvulta havainto ainakin 
Ilomantsista. Lahokantokärpänen (Hen
delia beckeri) on tavattu Ilomantsista 1993 
ja Korppoosta 1997. Ainoa uhanalaiseksi 
luokiteltu sääskilaji, aarnisääski (Pachy
neura fasciata) on tavattu Ilomantsista 
1993. Kolmesta muusta uhanalaisesta 
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laji 

180 

luol<l<a Kriteerit 

luol<l<a Elinympäristöt 

Mkv 

1990 2000 
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Metsälajeista pistiäiskukkakärpäsestä 
(Sphecomyia vespiformis) on edellisessä 
tarkastelussa tunnetun viimeisen vuo
den 1963löydön jälkeen tehty havainto
ja Rantasahnelta 1976 sekä Pernajasta 
1997, Paitamosta 1997, EspoonNuuksios
ta 1998 ja Kuopiosta 1998. Kolme viimek
si mainittua löytöä on pölyttäjäseuran
nan pyydyksistä. Metsäkurokärpäsestä 

(Sphegina clunipes) on kolme havaintoa 
1990-luvulta ja pistiäislahokukkakärpä
sestä (Temnostoma vespiforme) viisi ha
vaintoa. Hiekkaisilla meren rannoilla 
elävä Phtriria pulicaria tunnetaan Han
koniemeltä ja Dragsfjärdin Öröstä, jossa 
se on melko runsas. Muista silmälläpi
dettävistä kaksisiipisistä ei ole tiedossa 
uusia havaintoja. 

4 

Luokitusten vertailu Taulukko 4.3.58. Kaksisiipisten jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella menetelmällä. 

Pääosa (7 4 %) vanhalla menetelmällä sil
mälläpidettäviksi arvioiduista on jäänyt 
uudellakin menetelmällä silmälläpidet
täviksi. Tämä johtuu osittain vähäisten 
tietojen perusteella tehdystä varovaises
ta arvioinnista, osittain monista lajeista 
tehdyistä useista uusista havainnoista. 
Lajit eivät ole täyttäneet uhanalaisten 
kriteerejä, mutta niitä ei ole kuitenkaan 

Vanha menetelmä 
H 
V 
St 
Sh 
Ei luokkaa 

Yhteensä 

RE 

4 

4 

EN vu 

1 6 
3 
2 

1 II 

vielä uskallettu arvioida vanhalla tavalla lä mukaan tullut laji kenttäkimalaiskär
M-luokkaan. Ainoa vanhalla menetel- pänen (Phthiria pulicaria) on arvioitu sil
mällä arvioimaton uudella menetelmä!- mälläpidettäväksi. 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Taulukko 4.3.59. Kaksisiipisten uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointi menetelmällä. 

H E V St Sh 

2000 4 7 9 10 
1990 4 1 9 5 10 
1985 1 2 2 

Vanhalla tavalla tehdyssä arvioinnissa 
muutokset jäivät arvioinnin toteutusta
vasta johtuen melko pieniksi. Uhanalais
ten kokonaismäärä pieneni kolmella. 
Vain yksi kokonaan uusi laji arvioitiin 
uhanalaiseksi, silmälläpidettävä taantu
nut Epistrophella euchroma. Joitakin 
luokkia alennettiin uusien havaintojen 
perusteella ja edellisellä kerralla puut
teellisesti tunnetuiksi (Sp) arvioituja la
jeja arvioitiin nyt taantuneiksi (St) tai 
harvinaisiksi (Sh). 

Neljä edellisellä kerralla uhanalaisek
si arvioitua lajia poistettiin nyt luettelos
ta luokkaan M. Nämä ovat vaapsassääs
ki (Keroplatus tipuloides), idänkurokärpä
nen (Sphegina sibirica), lehtipuukukka
kärpänen ( Spilomyia diophthalma) ja keto
lahokukkakärpänen (Temnostoma apifor
me). Vaa psassääski oli edellisellä kerralla 

Suomen lajien Ul;l!;).nalaisuus 2000 
\_ ''b':,':. ·;::_::,?_,_.:'.' 

Sp Yhteensä M H* Sp* 

30 4 3 1 
4 33 3 1 

5 

arvioitu vaarantuneeksi, mutta siitä on 
1990-luvulla tehty paljon havaintoja 
paitsi hyvissä valkoselkätikkakoivikois
sa myös tavallisen näköisissä talousmet
sissä. Ilmeisesti se ei ole kovin vaativa 
elinympäristönsä suhteen, kunhan vain 
taulakääpiä on riittävästi. Idänkurokär
päsestä on 1990-luvun loppupuolella 
tehty useita havaintoja, ainakin Helsin
gissä 1999 se oli jopa runsas. Lehtipuu
kukkakärpäsestä uusia havaintoja on 
myös melko paljon. Ketolahokukkakär
pänen on tavattu 1990-luvulla yli kym
menessä paikassa koko maassa, pelkäs
tään vuodelta 1999 on jo tiedossa ainakin 
neljä löytöä. 

Edellisellä kerralla hävinneiksi arvi
oidusta kolmesta ja silmälläpidettäväksi 
arvioidusta yhdestä kotieläinten loisesta 
ei ole tehty uusia havaintoja. 

Uusi menetelmä 

NT DD Yhteensä 

4 
7 

6 9 
8 10 
1 766 

15 766 

18J 
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Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista kaksisiipisistä, jotka eivät 
uudella menetelmällä ole uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

Laji 

Keroplatus tipuloides (Bosc) 

vaapsassääski, getinglik svampmygga 

Sphegina sibirica Stackelberg 

idänkurokärpänen, ostlig snörblomfluga 
Spilomyia diophthalma (Linnaeus) 
lehtipuukukkakärpänen, gulfotad lövträdsblomfluga 

1 Temnostoma apiforme (Fabricius) 
ketolahokukkakärpänen, allmän vedblomfluga 

Oestrus ovis Linnaeus 
lampaannenäsaivartaja, fårstyng 

Hypoderma bovis (Linnaeus) 
nautakiiliäinen, stort oxstyng 
Gasterophilus intestinalis (De Geer) 

hevosensuolisaivartaja, häststyng 

Melophagus ovinus (Linnaeus) 

lampaantäikärpänen, fårlusfluga 

Suojelu ja seuranta 

Seitsemän uhanalaista kaksisiipistä eh
dotetaan erityisesti suojeltaviksi lajeiksi. 
Uhanalaisia kaksisiipisiä ei ole käytetty 
perusteina suojelualueiden perustami
sessa, ja niistä on hyvin vähän tietojakin 
suojelualueilta. Suomenpuukärpänen 
(Xylomya czekanowskii) poikkeaa muista 
siinä, että useimmat löydöt ovat suoje
lualueilta. Monien kaksisiipisten syste
maattista seurantaa on vaikea järjestää, 
kukkakärpäsiä on kuitenkin mahdollista 
pyytää keltarysillä, ja käynnissä olevan 
pölyttäjähyönteisseurannan yhteydessä 
onkin tehty paljon havaintoja sekä 
uhanalaisista että puutteellisesti tunne
tuista harvinaisista lajeista. Eräistä pa
remmin tunnetuista lajeista, esimerkik
si suomenpuukärpäsestä olisi perustel
tua tehdä erillinen suojeluohjelma. 

Kaksisiipisten uhanalaisuuden arvi
ointia on syytä tarkistaa kun uutta tietoa 
nyt puutteellisesti tunnetuista ryhmistä 
kertyy uutta tietoa ja vanhat tiedot saa
daan kerättyä. Varsinkin kukkakärpäs
ten, naamiokärpästen (Conopidae) ja 
petokärpästen (Asilidae) perusteellis
empi arviointi on tarpeen. Tarkastelua 
on myös pyrittävä laajentamaan, mah
dollisia ryhmiä olisivat esimerkiksi sur
viaissääsket, sienisääsket ja eräät pienet 
kärpäsheimot. Lantakärpäset olisivat 
hyvä tarkastelukohde, jossa voisi lanta
kuoriaisten tapaan olettaa tapahtuneen 
paljon lajistomuutoksia. Niiden tutki
mus olisikin saatava pian käyntiin. 

Luokka Elinym- 1990 2000 
päristöt 

LC Mkv, Sk V M 

LC Ml Sh M 

LC Mkv St M 

LC Mkv St M 

NE H* H* 

NE H* H* 

NE H* H* 

NE Sp* Sp* 
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4.3.17 Kirput 

Kirppuja (Siphonaptera) tunnetaan 
Suomesta 53 lajia. Koko lajiston uhan
alaisuutta ei nyt tarkasteltu. Kirppuja ei 
edellisen uhanalaisuusarvioinnin jäl
keen ole Suomessa tutkittu juuri lain
kaan. Aikaisemmin luettelossa mukana 
ollut liito-oravankirppu (Monopsyllus 
ingades ingades) arvioitiin nyt vaarantu
neeksi, kuten liito-oravakin, jolla se elää. 
Tiettävästi liito-oravankirppu saattaa 

Taulukko 4.3.60. Kirppujen jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 1 laji (1.9 %) 

Riittävät tiedot: 1 laji 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 1 laji ( 100.0 %) 

Luokka RE CR EN 
Lajien lukumäärä 0 0 0 

ainakin joskus elää myös oravalla, josta 
syystä sitä ei ole arvioitu isäntäänsä kor
keampaan uhanalaisuusluokkaan. Edel
lisessä luettelossa tähdellä merkittyinä 
kulttuurin seuralaislajeina mukana ol
leetihmiskirppu (Pulex irritans), kissan
kirppu (Ctenocephalides felis) koirankirp
pu (Ctenocephalides canis) jätettiin uudel
la arviointimenetelmällä arvioimatta. Van
halla menetelmällä ei edelliseenluetteloon 
nähden tehty muutoksia. 

Puutteellisesti 
tunnetut, 00: 
0 lajia 

vu NT LC 
1 0 0 

Osuus 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Uhanalainen kirppu 

Laji Luok- Kritee- Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e 1 u 
ka rit päristöt suuden tekijät 

syyt 

Monopsyl/us ingades ingades (Rotschild) VU A 1 ac Mkv Mp, Ml Mp, Ml St St u 

liito-oravankirppu, flygekorrsloppa 

Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista kirpuista, jotka eivät uudel-
Ia menetelmällä ole uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

Laji Luokka Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

Ctenocephalides canis (Curtis) NE lr Kh H* H* 
koiran kirppu, hundloppa 
Pulex irritans Linnaeus NE lr Kh H* H* 
ihmiskirppu, människoloppa 
Ctenocephalides felis (Bouche) NE lr Kh Kh Sp* Sp* 
kissankirppu, kattloppa 

Suomen lajien.uh(,lnalc:t.isuus 2()90 

4 

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 54 lajia 
53 lajia 
(98.1 %) 
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18 Pistiäiset 

Uhanalaisuuden arvioiminen 
uuden luoldtuksen soveltaminen 

Suomen uhanalaisuus 2000 



Jakautuminen luokkiin 

Taulukko 4.3.61. Pistiäisten jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 959 lajia ( 16.2 %) 

Riittävät tiedot: 835 lajia Puutteellisesti 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 68 lajia (8.1 %) tunnetut, DD: 

124 lajia 
Luokka RE CR EN vu NT LC 
Lajien lukumäärä 13 II 20 37 79 675 
Osuus 1,6% 1,3% 2,4% 4,4% 9,5% 80,8% 

Pistiäisten lähes 6 000 lajista vain 835 
lajin tiedot katsottiin arviointia varten 
riittäviksi. Näistä arvioitiin hävinneiksi 
13 (1,5 % ), uhanalaisiksi 68 (8 %) ja sil
mälläpidettäviksi 79 (9,5%) lajia. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät pistiäi
setjakautuvat eri pistiäisryhmiin taulu
kon 4.3.62. mukaisesti. 

Taulukko 4.3.62. Uhanalaisten pistiäisten jakautuminen pistiäisryhmittäin. 

RE CR EN 

Sahapistiäiset (Symphyta) 10 2 
Kätköpistiäiset (Apocrita, 
Parasitica) 
Myrkkypistiäiset (Apocrita, 
Aculeata) 
- Mesipistiäiset (Apoidea) 3 II 14 
- Muurahaiset (Formicoidea) 1 
-Muut myrkkypistiäiset 3 

Yhteensä 13 II 20 

Uhanalaisten lajien osuus on suurin 
mesipistiäisissä, 20 % lajeista joista oli 
riittävä tiedot. Sahapistiäisistä vastaava 
osuus on vain 2%, muurahaisista 6% ja 
muista myrkkypistiäisistä 12%. 

Hävinneet pistiäiset 

Hävinneiksi arvioiduista 13 pistiäislajis
ta ky1nmenen on sahapistiäisiä ja kolme 
mesipistiäisiä. Hävinneistä sahapistiäi
sistä puolet on isolehtiäisiä (Tenthredo -
suku), kookkaita ja näkyviä kukilla käy
viä niittyjen pistiäisiä. Kaikista niistä vii
meiset havainnot ovat 1940- tai 1950-lu
vuilta. Myös kerinuijapistiäinen (Corynis 
amoena) on kuivien ketojen laji, joka käy 
pääasiassa hanhikkien kukissa. Viimei
nen havainto on vuodelta 1957, myö
hemmin tätä helposti tunnettavaa lajia 
on etsitty varsin paljon. Hävinneistä 
metsien sahapistiäisistä pajumailapisti
äisen (Arge enodis) ja pulskamailapistiäi-

' , <C ' 'l',, 

Suomer;a lajien uhanalaisuus 2~0 

vu Uhan- NT LC Riittävät 
alaiset tiedot 

(CR- VU) 

9 II 31 410 462 

5 1 6 

17 42 28 140 213 
2 3 1 47 51 
9 12 14 77 103 

37 68 79 675 835 

sen (Arge pullata) häviämisen syyt ovat 
epäselviä. Edellinen laji elää pajuilla, jäl
kimmäinen koivuilla. Molemmista vii
meinen löytö on 1950-luvulta, jota ennen 
niitä oli tavattu monin paikoin Etelä
Suomessa, paikoin runsainakin. Useat 
muutkin mailapistiäislajit ovat taantu
neet voimakkaasti, joten taantumiselle 
voi olla jokin yhteinen, tuntematon syy. 
Ilmeisesti myös pitkäaikaiset kannan
vaihtelut ovat tyypillisiä mailapistiäisil
le, kuten sahapistiäisille yleisemminkin. 
Loissahiainen ( Orussus abietinus) on aina 
ollut harvinaisuus. Siitä tehtiin kuiten
kin useitalöytöjä vielä 1940 1950-luvuil
la, vuoden 1954 jälkeen sitä ei enää ole 
tavattu. Se elää tiettävästi loisena jalo
kuoriaisten toukissa. Lähes kaikki jalo
kuoriaislajit ovat taantuneet selvästi. 
Loissahiainen on esiintymisessään muu
tenkin epäsäännöllinen ja vaikeasti ha
vaittava, Ruotsissa se löydettiin 1990-lu
vulla uudelleen vuosikymmenien tauon 
jälkeen. Kookkaasta hiisipuupistiäisestä 

DD 

51 

4 

7 
5 

57 

124 

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: n. 5920 
n. 4960 lajia lajia 
(83.8 %) 

Arvi- NE Kokonais-
oitu lajimäärä 

513 210 723 

10 n.4575 n. 4585 

220 2 222 
56 3 59 

160 170 330 

959 n.4960 n. 5920 
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(Urocerus fantoma) ei ole tiedossa havain
toja vuoden 1953jälkeen. 

Tädykemamnehiläinen (Andrena labia
ta) on tavattu ainoastaan kaakkoisim
massa Suomessa, josta ei ole havaintoja 
vuoden 1960jälkeen. Hopeavannemaa
mehiläistä (Andrena ovatula) on tavattu 
etelärannikon tuntumassa 1900-luvun 
alussa. Kultakiertomehiläisestä (Nomada 
integra) ei ole havaintoja 1930 luvun jäl
keen. Se on pesä vieras, ja sen äärimmäi
sen uhanalaiseksi luokiteltu isäntäkin 
kultamaamehiläinen (Andrena humilis) 
on tavattu viimeksi 1960-luvulla. 

Hävinneiden pistiäisten luettelo 

Häviämisen syyksi yhdeksälle lajille on 
arvioitu avointen ympäristöjen sulkeu
tuminen, mutta suuren pistiäisjoukon 
taantumiseen ja häviämiseenkin on var
maan muitakin syitä. Puutteellisesti 
tunnetuiksi arvioitujen pistiäisten jou
kossa voi hyvinkin olla lisää todellisuu
dessa jo hävinneitä lajeja, samoin arvioi
matta jätetyissä pistiäisryhmissä. Uhan
alaisiksikin on luokiteltu lajeja, joiden 
viimeisistä havainnoista on kulunut ai
kaa niin paljon, että lajit voivat hyvinkin 
olla jo hävinneitä. 

Laji Luokka Elinym- Uhanalai- 1990 2000 

Andrena labiata Fabricius RE 
vyömaamehiläinen (kaakonmaamehiläinen) 
Andrena ovatula (Kirby) RE 
hopeavannemaamehiläinen 
Arge enodis (Linnaeus) RE 
pajumailapistiäinen 

Arge pullata (Zaddach) RE 
pu lskamai lapistiäi nen 

Corynis amoena (Kiug) RE 
kerinuijapistiäinen 

Nomada integra Bri.ille RE 
kultakiertomehiläinen 

Orussus abietinus (Scopoli) RE 
loissahiainen, röd parasitväxtstekel 

Tenthredo adusta Motsschulskij (T eversmannii) RE 
keltaisolehtiäinen 

Tenthredo amurica Dalla Torre RE 
sysi-isolehtiäinen 
Tenthredo bifasciata rossii (Panzer) (T rossii) RE 
idänisolehtiäinen 
Tenthredo /ichtwardti Konow RE 
noki-isolehtiäinen 

Tenthredo trabeata Klug RE 
lehtoisolehtiäinen 

Urocerus fantoma (Fabricius) RE 
hiisipuupistiäinen 

Uhanalaiset pistiäiset 

Uhanalaisista pistiäisistä noin 70 % on 
perinneympäristöjen tai muiden kult
tuuriympäristöjen lajeja. Niistä yli puo
let, yhteensä 26 lajia elää ensisijaisesti 
kuivilla niityillä ja kedoilla. Erilaisilla 
pientareilla ja joutomailla elää 11lajia. 
Sopivien luonnon ympäristöjen vähen
nyttyä monet hiekkamaita suosivat 
myrkkypistiäiset ovat joutuneet turvau
tumaan maanteiden pientareisiin, rata
penkkoihin ja sorakuoppiin. Vanhat, jo 
käytöstä poistetut soranottopaikat ovat-

päristöt suudensyyt 

ln, lj N Sp H 

ln N H 

Ml Sp H 

Ml Sp H 

ln N Sp H 

lh, ln N H 

Mkv Ml, Mi, Mu Sp H 

ln N St H 

ln N H 

ln N St H 

ln N H 

ln N H 

Mk H 

kin monien myrkkypistiäisten kannalta 
hyvin tärkeä ympäristö. Monetniittyjen 
lajitkin turvautuvat sorakuoppiin ja 
pientareisiin pesäpaikkoja etsiessään. 
Kahdeksan lajin ympäristöksi on määri
telty avonaiset, harvapuustoiset haka
maat ja metsälaitumet. 

Toiseksi merkittävin elinympäristö 
ovat metsät (noin 20% ). Metsissä elävi
en myrkkypistiäisten joukossa on harju
metsien ja kuivien kankaiden lajeja, jot
ka voivat esiintyä myös ihmisen luomis
sa ympäristöissä. Metsien uhanalaiset 
sahapistiäiset ovat lehtipuilla tai lehto-



Taulukko 4.3.63. Pistiäisten ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö 

Metsät 
Vanhat kangasmetsät 
Muut kangasmetsät 
Lehtometsät 
Harjumetsät 
Metsät erittelemättä 

Rannat 
Itämeren hietikkorannat 
Itämeren niitty- ja luhtarannat 
Itämeren rannat erittelemättä 
Järvien ja jokien niitty- ja luhtarannat 

Kalliot 
Kalliot erittelemättä 

Tunturlpaljakat 
Tunturikankaat 

Perinneympäristöt ja muut ihmisen 
luomat ympäristöt 
Kuivat niityt ja kedot 
Hakamaat, lehdesniityt ja metsälaitumet 
Kosteat niityt ja ojanpientareet 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 
Ruderaattialueet, tienvieret ja ratapenkereet 
Perinneympäristöt ja muut ihmisen luomat ympäristöt 
erittelemättä 

Yhteensä 

jen pensailla eläviä lajeja. Metsäpaloihill 
liittyviä lajeja ei pistiäisistä ole tiedossa, 
vaikka palaneet metsät ovat hyviä pesi
mäpaikkoja sekä maassa että puissa pe
si ville myrkkypistiäisille. 

Rannoilla elää viisi uhanalaista pisti
äistä, kaikki Itämeren rannoilla. Joukos
sa on sekä kuumien hietikkojen että ran
taniittyjenlajeja. Yhden lajin, vaarantu
neen mustahevos1nuurahaisen (Campo-

Hävinneet Uhanalaiset Silmällä-
pidettävät 

4 (30.8 %) 14 (20.6 %) 30 (38.0 %) 
1 2 
1 2 8 
2 8 14 

2 1 
2 4 

5 (7.4 %): 9 (11.4 %) 
3 3 
1 2 
1 

4 

1 (1.5 %) 
1 

3 (3.8 %) 
3 

9 (69.2 o/o) 48 (70.6 %) 37 (46.8 o/o) 
8 26 15 
1 8 6 

6 
2 1 

II 9 

1 

13 68 79 

notus vagus) ensisijainen elinympäristö 
on kalliot. 

Pistiäisten tärkeimmät ensisijaiset 
uhanalaisuuden syyt ovat niittyjen ja 
muiden avoimien ympäristöjen sulkeu
tuminen, joka on johtanut 40 lajin (59%) 
uhanalaistumiseen. Toiseksi merkittävin 
uhkatekijä on rakentaminen (16% ). Var
sinkin teiden rakentaminen ja rautatei
den piennarten muuttaminen ratatöi-

Taulukko 4.3.64. Pistiäisten ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus lkm osuus 

Maa- ja kallioperän kuluminen 1 1.3% 
Rakentaminen II 16.2% 12 15.2% 
Soranotto ja kaivostoiminta 1 1.5% 1 1.3% 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 9 69.2% 40 58.8% 30 38.0% 
Metsien käyttö 1 1.5% 2 2.5% 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 5 7.4% 9 11.4% 
Metsien ikärakenteen muutokset 1 1.3% 
Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 1 7.7% 3 4.4% 5 6.3% 
Kemialliset haittavaikutukset 2 2.9% 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 3 3.8% 
Ilmastomuutokset 1 1.5% 
Suuret kannanvaihtelut 1 1.3% 
Muu tunnettu syy 1 1.3% 
Syy tuntematon 3 23.1% 4 5.9% 13 16.5% 

Yhteensä 13 100 o/o 68 100 o/o 79 100% 

Suomen lajien uhanalaislius .2000 

4 
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4 

188 

Taulukko 4.3.65. Pistiäisten 

Ensisijainen uhkatekijä 

Maa- ja kallioperän kuluminen 

Rakentaminen 

Soranotto ja kaivostoiminta 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 
Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 
Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 
Kemialliset haittavaikutukset 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 

Ilmastomuutokset 
Suuret kannanvaihtelut 

Muu tunnettu syy 

Syy tuntematon 

Yhteensä 

Arvioitu uhkatekijöiden 
sarnanlainen kuin o.AÅ>U,AÅU.U.O..U.U 

den Rakentamisen 

Uhanalaiset 
ll<m osuus 

68 100 

arvioitu kuitenkin selvästi suureininak-
si Se on lisäksi arvioitu 

luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka-
päristöt suudensyyt tekijät 

D2 lh 

Bl 

B 1 +2abd 

B 1 +2abd 

B 1 +2abd Rin N 

B 1 +2cd Mkh 

B 1 +2abd ln, 

B 1 +2abd lh, 

B 1 +2abd ln 

Suomen 

Silmälläpidettävät 
ll<m osuus 

4 
2 

28 
2 

9 
5 

3 

13 

79 

1990 

St 

St 

00% 
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Laji 

Nomada opaca Alfken 
mantukiertomehiläinen, mattgetingbi 
Nomada stigma Fabricius 
apilakiertomehiläinen 
Ancistrocerus nigricornis (Curtis) 
urakoloampiainen 
Andrena labialis (Kirby) 
apilamaamehiläinen (idänmaamehiläinen), 
läppsandbi 
Andrena minutula (Kirby) 
kanankaalimaamehiläinen 
Andrena pilipes Fabricius 
sysimaamehiläinen 
Bombus consobrinus Dahlborn 
ukonhattukimalainen 
Coelioxys elongata Lepeletier 
seikkopipomehiläinen 
Coe/ioxys lanceaiota Nylander 
otapipomehiläinen, lansettkägelbi 
Dioxys tridentota (Nylander) 
kiilamehiläinen 

Lasioglossum aeratum (Kirby) 
ahovihermehiläinen 
Myrmica hellenica Forel 
etelänviholainen 
Nomada armata Herrich-Schaeffer 
ruusuruohokiertomehiläinen 
Nomada fulvicornis (Fabricius) 
keltasiimakiertomehiläinen 
Nomada moeschleri Alfken 
mutakiertomehiläinen 
Panurginus romani Aurivillius 
silomehiläinen 
Pseudoc/avellaria amerinae (Linnaeus) 
pumpurinuijapistiäinen 
Psithyrus quadricolor Lepeletier 
kirjoloiskimalainen ( soroloiskimalainen) 
Stelis omatula (Kiug) 
kirjotöpömehiläinen 
Symmorphus fuscipes (Herrich-Schaeffer) 
pikkusorjoampiainen 
Tenthredo omissa (Förster) 
ratamoisolehtiäinen 
Vespa crabro Linnaeus 
herhiläinen, bålgeting 
Abia sericea (Linnaeus) 
korunuijapistiäinen 
Andrena lathyri Alfken 
nätkelmämaamehiläinen 
Andrena marginata Fabricius 
purtojuurimaamehiläinen 
Aporinellus sexmaculatus (Spinola) 
päistärpistiäinen, gotländsk vägstekel 
Arge cyanocrocea (Forster) 
kirjomailapistiäinen 
Arge pagana (Panzer) 
kaunomailapistiäinen 
Camponotus vagus (Scopoli) 
mustahevosmuurahainen, sotsvart hästmyra 
Col/etes marginatus Smith 
pikkuiskosmehiläinen 
Dufourea inermis (Nylander) 
kellonummimehiläinen 
Dufourea minuta Lepeletier (Rophites vulgaris) 
maitiaisnummimehiläinen ( nummimehiläinen) 

Halictus confusus (Smith) 
vaskivakomehiläinen 

s~~.IJlen tlijien uhanalaisb~s 2000 

Luokka Kriteerit 

CR 02 

CR Bl +2bcd 

EN Bl +2abcd 

EN Bl +2bd 

EN Bl +2bcd 

EN B 1 +2abcd 

EN 02 

EN Bl +2abd 

EN Bl +2abd 

EN Bl +2abd 

EN B 1 +2abcd 

EN 02 

EN Bl +2abd 

EN B 1 +2abd 

EN B 1 +2bd 

EN 02 

EN 02 

EN B 1 +2abd 

EN B 1 +2abd 

EN B 1 +2abcd 

EN 02 

EN B 1 +2bd 

vu Bl +2c, 02 

vu Bl +2bd 

Elinym
päristöt 

Mk 

lj, ln 

lh, lr, ln 

lj, ln 

ln, lj 

ln, lj 

Ml 

ln, lj 

lj, ln 

Rih, Mkh 

Rih 

lj, ln 

ln 

lh 

ln, Mh 

Ml 

ln, lj 

ln, lj 

lh, ln 

ln 

M 

ln 

Ml 

vu B 1 + 2bcd ln, lj 

vu 02 ln, Mh 

vu Bl+2bd+3bc lh,M 

vu B 1 +2bd Ml, lh, lp 

vu 02 K 

vu Bl +2abcd ln 

vu Bl +2bcd ln 

vu 02 ln, lv 

vu Bl +2bd Mk 

Uhanalai
suudensyyt 

R,N 

N 

N,R 

N,R 

N, R, Ks 

Mp,Mu 

R 

N 

N 

N,R 

R,Ku 

R,N 

N, R, Ks 

N 

N 

N,R 

N,R 

N, Ml 

N 

Mui, Ml 

N 

Mp 

N,R 

R,Ku,N 

R,Ku 

N, R, Ks 

N,R 

N,R 

M 

Uhka
tekijät 

R,N 

N 

R,N 

R,N 

R, N, Ks 

Mp,Mu 

R 

N 

N 

R,N 

Ku,R 

R,N 

N, R, Ks 

N 

N 

N,R 

N,R 

N, Ml 

N 

Mui, Ml 

N 

Mp 

R,N 

R,Ku,N 

R,Ku 

R, N, Ks 

N,R 

R,N 

M 

1990 2000 e /u 
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St V e 

Sh V e 

V e 

Sh V e 

V V e 

St u 
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Sh V e 

V e 

V e 

Sh V e 

V e 

V e 

Sp V e 

H V e 
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V e 

St V e 
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St u 
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Sh Sh u 
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Silmälläpidettävien pistiäisten luettelo 

Laji Luokka Elinympäristöt Uhanalaisuuden syyt Uhkatekijät 1990 2000 

Abia aenea (Kiug) (Aenoabia bifida) NT Ml Mp Mp Sh Sh 

vaskinuijapistiäinen 
Abia candens Konow NT ln N N St St 

kimmelnuijapistiäinen 
Ammophila campestris Latreille NT Rih, Mh Ku,R Ku,R Sh Sh 

lehtiäishietapistiäinen 
Ancistrocerus antilope (Panzer) NT lh, lr, ln N N St St 

kiiltokoloampiainen 
Ancistrocerus gazella (Panzer) NT lh, lr, ln N N Sh 

Ancistrocerus parietum (Linnaeus) NT lh, lr, ln N N St St 

kirjokoloampiainen 
Andrena hattorfiana (Fabricius) NT ln, Mh N,R R,N St St 
ruusuruohomaamehiläinen, väddsandbi 
Andrena similis F. Smith NT Mk St 

puolukkamaamehiläinen 
Anthidium strigatum (Panzer) NT Rih, Mkh R,N R,N 
pihkahuopamehiläinen 
Anthophora quadrimaculata (Panzer) NT lk, Rjn N N,R 
laastiseinämehiläinen 
Athalia liberta (Kiug) NT lk N N 

Athalia lugens (Kiug) NT lk N N 
Belomicrus borealis Forsius NT Mh Mi, R, Ku R, Ku, Mi Sh Sh 

nykäpistiäinen 
Biastes truncatus (Nylander) NT ln, lp N,R N,R 

nirhaperämehiläinen 
Birka annu/itarsis (Thomson) NT Rjn, lk N N 
B/asticotoma fi/iceti Klug NT Ml 

sylkipistiäinen 
Bombus humilis llliger (8. muscorum) NT ln, Rin N,R N,R St St 

juhannuskimalainen 
Bombus hyperboreus Schönherr NT Tk Mu Mu, Ku 
tundrakimalainen 
Bombus muscorum (Linnaeus) (8. /aevis) NT lk, Rj N, R, Vr N, R, Vr Sh Sh 
sammalkimalainen, mosshumla 
Bombus semenoviellus Skorikov NT Ml Mp Mp 
uralinkimalainen 

Caliroa cinxia (Kiug) NT Ml Mp Mp 
tammietanainen 
Cleptes nitidulus (Fabricius) NT M St St 
silosäihkypistiäinen 
Coelioxys inermis (Kirby) NT R R St 
hentopipomehiläinen 
Col/etes floralis Eversmann NT lj, ln N N St 
ketoiskosmehiläinen 
Col/etes impunctatus Nylander NT Rjn,Rin N, Vr N 
hietikkoiskosmehiläinen 
Dolerus ferrugatus Lepeletier NT Rin, Rih N N 
Do/erus triplicatus (Kiug) NT lk R R 
Do/ichomitus imperator (Kriechbaumer) NT Mk Ml, Mi Ml, Mi H St 
keisarikavaltajapistiäinen 
Dufourea dentiventris (Nylander) NT ln N N 
hammasnummimehiläinen 
Eriocampa umbratica (Kiug) NT Mlk 
Eupontania reticu/atae Malaise (Pontania reticulatae) NT Tk, Tl y y Sh Sh 
verkkopajunäkämävarviainen 
Eutomostethus gagathinus (Kiug) NT Rjn, lk N N 
Gilpinia fennica (Forsius) 
suomenkuusipistiäinen NT Mk 
Heptamelus ochroleucus (Stephens) NT Mkt, Ml 
Homonotus sanguinolentus (Fabricius) NT Rih R,Ku R,Ku Sh Sh 
raudikkopistiäinen, torpedvägstekel 
Hoplitis tubercu/ata (Nylander) NT ln, lj N N 
paksupäänäivertäjämehiläinen 
Hylaeus annularis (Kirby) NT ln N N 
varjosimamehiläinen 

Hylaeus nigritus (Fabricius) NT lj, ln N,R R,N 
posliinisimamehiläinen 
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Luokitusten vertailu 

Taulukko 4.3.66. Pistiäisten jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella menetelmällä. 

Uusi menetelmä 
RE CR EN vu NT DD Yhteensä 

Vanha menetelmä 
H 13 13 
E 1 1 
V 9 17 3 29 
St 2 20 15 37 
Sh 2 14 18 34 
Sp 9 9 
Ei luokkaa 46 115 

Yhteensä 13 II 20 37 79 124 

Kun uudella ja vanhalla menetelmällä tävien luokkaan on arvioitu mukaan 46 
tehtyjäarviointeja verrataan keskenään, sellaista lajia, jotka eivät ole lainkaan 
nähdään että yhdeksän vanhalla tavalla mukana vanhalla menetelmällä. Vanhal
vaarantuneiksi (V) ja kaksi silmälläpi- la menetelmällä silmälläpidettäviksi ar
dettäviksi (Sh) luokiteltua lajia on uu- vioiduista 33lajia on jäänyt uudellakin 
dellamenetelmällä katsottu äärilnmäi- menetelmällä silmälläpidettäviksi. 
sen uhan alaisiksi. Uuteen silmällä pidet-

Muutokset edelliseen luetteloon 

Taulukko 4.3.6 7. Pistiäisten uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointi menetelmällä. 

H E V 

2000 13 1 29 
1990 2 2 3 
1985 2 2 2 

Vanhalla menetelmällä on nyt arvioitu 
uhanalaisiksi 123 lajia, kun edellisessä 
luettelossa niitä oli 77. Hävinneiksi on 
nyt arvioitu 13 lajia edellisen kerran 
kahden sijasta. Molemmat edellisellä 
kerralla hävinneiksi luokitellut lajit on 
löydetty uudelleen. Keisarikavaltaj a pis
tiäisestä (Dolichomitus imperator) on var
sin monta havaintoa. Niistä monet ovat 
jo edellistä arviointia edeltävältä ajalta, 
mutta ne on määritetty vasta tnyöhem
min. Laji onkin nyt arvioitu vain silmäl
läpidettäväksi (St). Pumpurinuijapistiäi
nen (Pseudoclavellaria amerinae) on löy
detty 1990-luvulla Nilsiästä kolmesta lä
hellä toisiaan olevasta paikasta, joista 
ainakin yksi on jo tuhoutunut. Seitse
Inän nyt hävinneiksi arvioitua lajia oli 
edellisellä kerralla arvioitu silmälläpi
dettäväksi ja kuusi on tullut luetteloon 
kokonaan uusina. 

Nyt vanhalla menetelmällätehdyssä 
arvioinnissa on erityisesti vaarantunei
den (V) ja silmälläpidettävien taantunei-

St Sh Sp Yhteensä M 

37 34 9 123 3 
18 34 18 77 
2 8 II 27 

den (St) maara kasvanut. ::,Ilmälläpidet
täviksi puutteellisesti tunnetuiksi (Sp) 
on nyt arvioitu vain puolet edellisen 
kerran lajimäärästä. Nämä muutokset 
johtuvat ennen kaikkea mesipistiäisten 
aikaisempaa perusteellisemmasta arvi
oinnista. Nyt kerättyjen esiintymistieto
jen perusteella arviointi vanhallakin 
menetelmällä tarkentui huomattavasti. 
Kymmenen lajin luokka on noussut sil
mälläpidettävistä vaarantuneisiin. Ko
konaan uusina luetteloon on noussut 14 
vaarantuneeksi ja 29 silmälläpidettäväk
si arvioitua lajia. 

Luettelosta on poistettu (luokka M) 
kolme lajia. Kaunokudospistiäisen 
(Caenolyda reticulata) katsottiin olevan 
luettelossa ilman riittäviä perusteita, sil
lä se elää melko tavanomaisissa nuorissa 
kalliomänniköissä. Taantumisesta ei ole 
näyttöä, sillä laji on melko hankala löy
tää, eikä sitä ole viime aikoina paljon
kaan etsitty. Mäntykiitäjäkihosta (Pro
tichneumon pisorius) on tehtyvarsin pal-
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Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista l>is;ticiisi;st(]. 

uudella menetelmällä ole uhanalaisia tai sil!närllä1Jic1et:tä1viä 

laji 

Caenofyda reticulata (Linnaeus) 

kaunokudospistiäinen 
Protichneumon pisorius (Linnaeus) 

mäntykiitäjäkiho 
Andrena simillima F. Smith 
kaunokkimaamehiläinen 

Arge pyrenaica (Andre) 
idänmailapistiäinen 
Callajoppa cirrogaster (Schranck) 

poppelikiitäjäkiho 

Cal/ajoppa exaltatoria (Panzer) 

syreenikiitäjäkiho 

Paranematus lonicerae (Weiffenbach) 

lehtokuusamavarviainen 
Paranematus tavastiensis (Vikberg) (Nematus tavastiensis1 
hämeenkuusamavarviainen 

Periclista lineo/ata (Kiug) 
tammilehtiäinen 

Pyramidophorus f7avoguttatus Tischbein 
keltatäpläkiho 

Tenthredopsis stigma (Fabricius) 
kirjoheinälehtiäinen 
Pemphredon fennica Merisuo 

suomenkirvapistiäinen 

Suojelu ja seuranta 

on 
kistamassa. Lähivuosina vahnistuvan 

luokka Elinym
päristöt 

eivät 

1990 2000 
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4.3.19 Kovakuoriaiset 

Kovakuoriaisten uhanalaisuuden 
arviointi 

Kovakuoriaisten uhanalaisuuden arvi
ointia on valmisteltu Suomen WWF:n 
kovakuoriaistyöryhmässä, jossa pu
heenjohtajana on ollut Pertti Rassi, sih
teerinä Petri Martikainen sekä jäseninä 
OlofBiström, Tom Clayhills, Eero Helve, 
Erkki Laurinharju, Ilpo Mannerkoski, 
Jyrki Muona, Ilpo Rutanen, Juha Siito
nen ja Hans Silfverberg. Erkki Laurin
harju keräsi työryhmän valitsemien 
kohdelajien esiintymistiedotkeskusmu
seon eläinmuseosta. llpo Rutanen tarkis
ti eräiden kriittisten lajien määrityksen 
Työryhmä on saanut valmistelun kulu
essa julkaisemattomia havaintoja ja 
kommentteja seuraavilta henkilöiltä: 
Petri Ahlroth, Esko Hyvärinen, Heikki 
Hämäläinen, Jaakko K. Kangas, Seppo 
Karjalainen, Matti Landvik, Harri Lap
palainen, Yrjö Ranta, Juha Salokannel ja 
Pekka Valtonen. 

Kovakuoriaistutkimus on runsastu
nut selvästi Suomessa koko 1990-luvun 
ajan. Etenkin vanhoihin metsiin kohdis
tuvia uusia tutkimustietoja on ollut käy
tettävissä lähes koko maasta. Erityisesti 
on syytä mainita Metlassa toteutetut laa
jat tutkimukset Länsi-Lapissa, Karjalas
sa ja Hämeessä. Myös Jyväskylän jaJoen
suun yliopistoissa aloitetut uudet hank
keet ovat lisänneet tietämystä keskisen 
Suomen aiemmin puutteellisesti tunne
tusta lajistosta. Myös kovakuoriaishar
rastus on edelleen vilkastunut. Uusia 
harrastajia on tullut kuoriaisten pariin 
monilla aiemmin huonosti tunnetuilla 
alueilla. Merkittävää on ollut harrastuk
sen elpyminen Kotkan-Haminan sekä 
Tampereen seuduilla, joista on runsaasti 
vanhoja tietoja. 

Suomesta tunnetaan vuoden 1999lo
pussa 3640 kovakuoriaislajia (Silfverberg 
1996, sekä tämän jälkeen ilmoitetut ha
vainnot ja korjaukset). Työryhmä kävi 
läpi koko kuoriaislajiston sekä poimi 
niistä erilleen lajit, joiden arvioitiin täyt
tävän vähintään silmälläpidettävien laji
en kriteerit. Arvioinnissa käytettiin apu
na työryhmän edellisen uhanalaisuusar
vioinnin kuluessa valmistelemaa frek-
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mesta jo hävinneitä lajeja, jotka ovat aina 
olleet täällä niin harvinaisia, että niistä 
on kertynyt vain harvoja, usein yksittäi
siä havaintoja. 

Arvioiduista lajeista kolme neljäs
osaa katsottiin elinvoimaisiksi. Hävin
neiksi arvioitiin 54, uhanalaisiksi 347 ja 
silmälläpidettäviksi 196lajia. 

Hävinneet kovakuoriaiset 

Suomesta arvioitiin hävinneiksi 54 kova
kuoriaislajia eli 1,6% maassamme luon
taisesti esiintyneistä lajeista, joista oli 
riittävästi tietoja arviointia varten. Tau
lukossa 4.3.69. on tarkasteltu häviämisen 
ajankohtaa viimeisten havaintojen va
lossa. Viilneisestä havainnosta todelli
seen häviämiseen on kuitenkin todennä
köisesti viive, sillä harvoin häviämistä 
on raportoitu tarkasti. Viiveen suuruus 
riippuu tutkimuksen ja harrastuksen 
määrästä, ja se on varmasti ollut 1900-
luvun alussa suurempi kuin 1960- ja 
1970-luvuilla. Taulukosta voi havaita, 
että runsas viidennes (22%) lajeista hä
visi ilmeisesti jo 1800-luvulla, eräät jo 
vuosisadan alkupuolella. Synkimmät 
vuosikymmenetovat1940-ja 1950-luvut, 
jolloin näyttäisi kadonneen. puolet hä
vinneistä lajeista. Viive huomioon ottaen 
häviäminen on ilmeisesti tapahtunut 
huomattavilta osin 1960-luvulla. Ajalli
sesti tämä sattuu yksiin metsä- ja maata
loudessa tapahtuneiden laajamittaisten 
muutosten kanssa. 

Häviämisen vauhti näyttäisi laantu
neen 1960-luvunjälkeen. Osittain tämä 
voi pitää paikkansa, mutta osittain jo 
tapahtuneita häviämisiä ei vielä näy lu
ettelossa, koska viimeisistä löydöistä ei 
ole vielä kulunut riittävästi aikaa. 

Taulukko 4.3.69. Suomesta hävinneiden kova
kuoriaisten viimeisten havaintojen ajoittuminen. 

1970 1 
1960 3 
1950 12 
1940 15 
1930 3 
1920 5 
1910 1 
1900 2 
1800 12 

Hävinneistä kovakuoriaislajeista yli 
puolet on aikoinaan elänyt erilaisilla 
kulttuurialueilla. Joukossa on ollut 

muutamia lajeja, jotka eivätkoskaan ole 
saaneet Suomessa kovin laajaa jalansijaa. 
Näitä ovat erityisesti pihamailla, puis
tossa ja ruderaattialueilla eläneet kuori
aiset, yhteensä 5 lajia. Huomattava osa 
lajeista on kuitenkin ollut aiemmin hy
vinkin laajalle levinneitä. Tässä joukossa 
on 1nm. useita karjan lannassa eläneitä 
lajeja. Niistä mainittakoon neljä lantiais
(Aphodius spp.) ja kolme laakasittiäislajia 
(Onthophagus spp.) sekä kevätsittiäinen 
(Geotrupes vernalis). Näiden seurassa on 
elänyt myös pariukkotylppö (Hister bis
sexstriatus). Saman kohtalon on kokenut 
kymmenen muutakin kuivilla niityillä ja 
kedoilla elänyttä lajia. Jotkut lajeista 
näyttävät kadonneen jo 1800-luvulla, 
mutta useilnpien viimeiset havainnot on 
tehty 1940-1960 luvuilla. 

Varsin paljon hävinneitälajeja on elä
nyt myös metsissä (yhteensä 17lajia, 32,7 
% ). Niistä lähes puolet on ollut lehto
metsien lajeja, joiden levinneisyysalue 
on rajoittunut pääasiallisesti hemibore
aaliseen vyöhykkeeseen. Metsälajeista 
monet ovat hävinneet Suomesta jo 1800-
luvulla, kuten ontonpimikkä (Allecula 
morio), verihärö (Cucujus haematodes), 
laakakilpukkainen (Arthrolips obscurus), 
täpläkarvasieniäinen (Mycetophagus qua
driguttatus), haapasepikkä (Hylochares 
cruentatus) ja ventokaarniainen (Rhi
zophagus puncticollis). Eräitä näistä lajeis
ta elää edelleen rajan takana Karjalassa. 
Seuraava häviämisaalto sattui sotien jäl
keen, jolloin katosivat mm.lehtoloiskär
säkäs (Anthribus fasciatus), ukkokauniai
nen (Chalcophora mariana), tammikiitäjäi
nen (Calosoma inquisitor), havuliekopi
mikkä (Hymenophorus doublieri) ja leh
muskatkiainen (Leiopus punctulatus). Sa
moihin aikoihin hävisi muutamia avoi
missa metsissä eläneitä lajeja kuten le
pänpisarpirkko ( Calvia quindecinguttata), 
sydänpiHapää (Cryptocephalus cordiger) 
ja typytoukohärkä (Meloe brevicollis). 

Joitakin hävinneitä lajeja on elänyt 
myös rehevissä vesissä sekä niitty- ja 
luhtarannoilla. Hävinneistä kahdesta 
sukeltajasta toinen, viirurantusukeltaja 
(Rhantus bistriatus) on kadonnut jo 1800-
luvulla, toinen, ruskosaikosukeltaja (Co
lymbetes fuscus) kuoriaisten synkällä 
1950-luvulla. Samaan aikaan loppuivat 
havainnot vakoliejukärsäkkäästä (Bagous 
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brevis). Rantalajien viimeiset havainnot 
noudattavat samaa kaavaa, yksilaji (lät
tämantukuntikas, Philonthus punctus) 
1800-luvulla,kaksimuuta 1930-ja 1940-
luvuilla (tummakehnäkiitäjäinen, Chla
enius sulcicollis ja vihviläliejukärsäkäs, 
Bagous lutulosus). 

Suomesta hävinneiden kovakuoriais
lajien todellinen määrä on edellä kerrot
tua suurempi. Puutteellisesti tunnettui
hin lajeihin sisältyy varsin suuri määrä 
lajeja, jotka ovat aivan ilmeisesti eläneet 
aie1nmin maassamme. Tutkimuksen al
kuaikoina havaintoja on kuitenkin ker
tynyt niin vähän, että lajien esiintymi
sestä ja häviämisestä ei ole saatu riittä
vän tarkkaa kuvaa. 

Hävinneiden kovakuoriaisten luettelo 

Laji 

Aclypea undata (Mi.iller) 
aaltohaiskiainen, vågbandad skinnarbagge 
Aleochara moesta Gravenhorst 
laidunloisvilistäjä 

Allecula morio (Fabricius) 
ontonpimikkä, gulbent kamklobagge 
Amara spreta Dejean 
hietikkosiemenkiitäjäinen, hedkornlöpare 

( dynkornlöpare) 
Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid) 
ketosyrvekiitäjäinen 
Anthribus fasciatus Forster 
lehtoloiskärsäkäs 
Apalus bimacu/atus (Linnaeus) 
huhtihärkä, bibagge 
Aphodius coenosus (Panzer) 
vuonalantiainen, skoveldyngbagge 

Aphodius lividus (Olivier) 
vaisulantiainen, brungul dyngbagge 
Aphodius luridus (Fabricius) 
laidunlantiainen, likgul dyngbagge 
Aphodius putridus (Geoffroy) 
nummilantiainen, köldyngbagge 
Apion simum Germar 
kuismanirppu, johannesörtspetsvivel 
Arthrolips obscurus (Sahlberg) 
laakakilpukkainen 
Bagous brevis Gyllenhal 
vakoliejukärsäkäs 
Bagous lutulosus (Gyllenhal) 
vi hvi läl ie j u kärsäkäs 

Biphyllus lunatus (Fabricius) 

saarnisieniäinen, 
bandad brandsvampbagge (asksvampborre) 
Colasoma inquisitor (Linnaeus) 
tammikiitäjäinen, liten larvmördare 
Calvia quindecimguttata (Fabricius) 
lepänpisarpirkko, femtonfläckig nyckelpiga 
Catops borea/is Krogerus 
pohjanrääpikäs 
Chalcophora mariana (Linnaeus) 
u kkokauniai nen, jättepraktbagge ( stor tali praktbagge) 

i Chlaenius su/cicol/is (Paykull) 
tummakehnäkiitäjäinen, träsksammetslöpare 

Häviämisen syynä on useimmiten ollut 
avoimien alueiden sulkeutuminen. Se on 
ollutvaikuttamassa lähes joka toisenla
jin katoamiseen ja on tekijänä kolme 
kertaa merkittävämpi kuin toiseksi tär
kein syy, lahopuiden väheneminen met
sistä. Joka toisella kuoriaislajilla syitä on 
kuitenkin ollut enemmän kuin yksi. Sul
keutumisen rinnalla lähes yhtä merkit
tävänä tekijänä ovat vaikuttaneet kar
janhoidon muutokset ja lahopuiden vä
henemisen ohella metsien ikärakenteen 
muutokset ovat köyhdyttäneet lajistoa. 
Muista syistä on mainittava rakentami
nen, joka katsotaan viiden lajin ensisijai
seksi ja kolmen lajin toissijaiseksi häviä
misen syyksi. 

Luokka Elinym- Uhanalai- 1990 2000 
päristöt suudensyyt 

RE lv, lj Pm St H 

RE lr, lp, lj R H 

RE Mlv Ml H H 

RE Rih R,Ku H H 

RE ln, lj N Sp H 

RE Ml H 

RE Mkh, ln N, H, Ks H H 

RE ln N,Pm H H 

RE ln N,Pm H H 

RE ln, lh Pm,N H H 

RE ln N,Pm H H 

RE ln N H 

RE Mkv Ml, Mi H H 

RE Vsr Kh, Vr Sp H 

RE Rjn Kh, Vr Sp H 

RE lh, Mlv Ml, Mi H H 

RE Mlv y H H 

RE Ml Mu, M St H 

RE M H 

RE Mkv Ml, Mi H H 

RE Rjn Vr, 0 H H 

Suomelllajien.uhänåJaisulls 2000 



Laji Luokka Elinym- Uhanalai- 1990 2000 

4 päristöt suudensyyt 

Chryso/ina gypsophilae (Ki..ister) RE ln N H H 
isokannusruohokuoriainen, 
större gulsporrebagge (större sporreblommabagge) 
Co/ymbetes fuscus (Linnaeus) RE Vsr, Va Kh H H 
ruskosaikosukeltaja 
Cryptocepha/us biguttatus (Scopoli) RE ln N H 
läiskäpiilopää 
Cryptocephalus cordiger (Linnaeus) RE Ml Mi Sp H 
sydänpiilopää, hjärtfläckig fallbagge 
Cryptocepha/us flavipes Fabricius RE Ml Mi Sp H 
keltalaitapiilopää, gulbent fallbagge 
Cucujus haematodes Erichsan RE Mkv Mi, Ml H H 
verihärö, tallcinnoberbagge 
Cyphoc/eonus trisulcatus (Herbst) RE ln N H H 
päivänkakkarakärsäkäs, prästkragespolvivel 
Dibolia depressiuscu/a Letzner RE lp, lj R Sp H 
porrokirppa, svart syskejordloppa 
Galeruca melanocephala Ponza RE ln N H H 
mustapäänälvikäs 
Geotrupes vernalis (Linnaeus) RE lh, ln N,Pm H H 
kevätsittiäinen, vårtordyvel 

Harpalus anxius (Duftschmid) RE ln, lj, Mkh N H 
hietaharvekiitäjäinen, smal frölöpare 
Harpalus distinguendus (Duftschmid) RE ln, lj, Mkh N H 
kenttäharvekiitäjäinen, vårfrölöpare 
Hister bissexstriatus Fabricius RE lh, ln N,Pm E H 
pariukkotylppö 
Hylochares cruentatus (Gyllenhal) RE Mkv, Mlv Ml, Mp, Mi H H 
haapasepikkä 
Hymenophorus doublieri Mulsant RE Mkv Ml, R H H 
havuliekopimikkä, ragghornig kamklobagge 
Lebia cyanocephala (Linnaeus) RE ln N H H 
sinityppykiitäjäinen, 
blå örtlöpare (blåhuvad mosslöpare) 
Leiopus punctulatus (Paykull) RE Mlv Mp, Ml H H 
lehmuskatkiainen, aspsplintbock (liten lindbock) 
Lyctus linearis (Goeze) RE Mlv Mp, Ml E H 
tammikairo, eksplintbagge 
Meloe brevicollis Panzer RE Mkh, ln N, H, Mi H H 
typytoukohärkä, korthalsad majbagge 
Micropeplus porcatus (Paykull) RE lp R H 
mustanutukainen 
Mycetophagus quadriguttatus Mi..iller RE Mkv Ml, Mi H H 
täpläkarvasieniäinen, fyrfläckad vedsvampbagg 
Onthophagus fracticornis (Preyssler) RE ln, lv N,Pm H H 
katkolaakasittiäinen, krokhorndyvel 
Onthophagus nuchicornis (Linnaeus) RE ln, lv N,Pm H H 
pikkulaakasittiäinen, rakhorndyvel 
Onthophagus similis (Scriba) RE ln, lv N,Pm H H 
typölaakasittiäinen, mindre horndyvel 
Phalacrus corruscus (Panzer) RE lk, lt H 
viljanokikuoriainen 
Philonthus punctus (Gravenhorst) RE Rjn N Sp H 
lättämantukuntikas 
Phytoecia nigricornis (Fabricius) RE ln N Sp H 
yrttijäärä, gullrisbock 
Poophagus sisymbrii (Fabricius) RE lk, Rjn Vr, R, N Sp H 
ruutukärsäkäs 
Pseudostyphlus pillumus (Gyllenhal) RE lj, ln N,R Sp H 
kamomillakärsäkäs, kamomillraggvivel 
Psylliodes hyoscyami (Linnaeus) RE lj, lp R V H 
hullukaalikirppa, bolmörtsjordloppa 
Rhantus bistriatus (Bergsträsser) RE Vsr Kh H H 
viirurantusukeltaja 
Rhizophagus puncticollis Sahlberg RE Mkv Ml, Mi H H 
ventokaarniainen 
Trox sabulosus (Linnaeus) RE ln N H H 
isokesiäinen, sandknotbagge 

~!Jqmen lajien uhanalaisuus 2000 199 
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Uhanalaiset kovakuoriaiset 

Uhanalaisten kovakuoriaisten tärkein 
elinympäristö on metsät, joissa elää lä
hes puolet kaikista uhanalaisista lajeista 
( 47,6 % ). Metsälajien osuus on suurin 
äärimmäisen uhanalaisten joukossa 
(jopa 66% ), kun taas vaarantuneista nii
tä on selvästi vähemmän (41% ). Lehto
metsäkovakuoriaisia on enemmän kuin 
kangasmetsienlajeja (44% ja38% met
sälajeista), tosin kuloalueiden ja muiden 
nuorten, runsaslahopuustoisten metsien 
( 9 %) sekä harjumetsien ( 6 %) lajeista
kin pääosa elää kangasmetsissä. Lähes 
kaikki kangasmetsien uhanalaiset kuori
aiset ovat vanhojen metsien lajeja, kun 
taas lehtometsien lajeista kolmannes ei 
ole tiettyyn ikävaiheeseen sidottuja. 
Niinpä vanhojen 1netsien lajeista yli 
puolet (56 %) elää kangasmetsissä. Suh
de on miltei sama äärimmäisen uhan
alaisten joukossa (57%), kun taas vaa
rantuneista on enemmän lehtometsäla
jeja (53%). 

Kangasmetsien kovakuoriaislajeista
kin yli puolet (56 %) elää lehtipuilla. 
Erityisesti äärimmäisen uhanalaiset lajit 
ovat lehtipuiden vaatijoita (71 %),kun 
taas vaarantuneista lajeista niitä on vain 
kolmannes (36 % ). Kangasmetsien ää
rimmäisen uhanalaisista, lehtipullia elä
vistä lajeista peräti 9 elää haavalla. Jou
kossa on monia metsälajistomn1e suu
rimpia harvinaisuuksia, kuten haavanja
losaukko (Agrilus ater), sinijalosaukko 
(Agrilus delphinensis), punahärö (Cucujus 
cinnaberinus),lattatylppö (Hololepta pla
na), aarnimäihiäinen (Ipidia sexguttata), 
ukkokukkajäärä (Leptura thoracica) ja vä
hämustakeiju (Melandrya barbata). 
Useimmista niistä ei ole runsastuneesta 
tutkimuksesta ja harrastuksesta huoli
matta lainkaan uusia havaintoja. Ne joko 
sinnittelevät muutamassa harvassa tun
netussa esiintymässään tai viimeisistä 
havainnoista on jo pari vuosikymmentä. 
Näistä lajeista pääosa tullee häviämään 
Suomesta lähivuosikymmeninä, sillä 
uusia, järeitä ja hitaasti kuolevia jätti
haapoja sisältäviä metsiköitä ei ehdi 
muodostua näiden lajien tarpeisiin riit
tävän nopeasti. Myös erittäin uhanalais
ten lajien joukossa on 9 haavalla elävää 
lajia 

Uusimpien tutkimustulosten mukaan 
kangasmetsien kovakuoriaisista valtaosa 
ja aivan erityisesti lehtipuilla elävät lajit 
ovat itse asiassa sukkession alkuvaihei
den lajeja. Ne ovat luonnonoloissa elä
neet häiriöiden, kuten metsäpalojen ja 
myrskyjen, aikaansaamilla, lämpimillä 
ja valoisilla alueilla, joissa on erittäin 
runsaasti lahopuuta. 

Lehtometsien kovakuorisista useim
matlajitvaativatjalopuita, joista tam1ni 
on ehdottomasti merkittävin. Pääasiassa 
tammella eläviä uhanalaisia kovakuori
aisia on vähintään 21lajia, niistä mainit
takoon äärimmäisen uhanalaiset tam
mijäärä (Plagionotus arcuatus) ja tammi
kukkajäärä (Strangalia attenuata) sekä 
erittäin uhanalainenlautajääTä (Phyma
todes testaceus). Muihin jalopuihin eri
koistuneita lajeja on selvästi vähemmän. 
Lehmuksella elävät mm. välkekauniai
nen ( Scintillatrix rutilans, CR) ja lehmus
jäärä (Chlorophorus herbsti, EN) sekä Suo
messakynäjalavalla jalavajäärä (Rhamnu
sium bicolor, CR). Varsin monet lajit elä
vät useilla eri jalopuulajeilla. Niihin 
kuuluvat muutamat uhanalaiset sepikät 
(Eucnemidae). Turun Ruissalossa elää 
sekä tammella että lehmuksella ainoalla 
esiintymispaikalla mm. vennajäärä 
(Mesosa myops, CR). Jalopuiden kovaku
oriaiset ovat hyvin selvästi sopeutuneet 
elämään avoimilla, valoisilla ja lämpi
millä alueilla kasvavilla puilla. 

Lehtometsien uhanalaisiin kovaku
oriaisiin kuuluu joukko lajeja, jotka ovat 
erikoistuneet käyttämään hyvin suurten 
elävien puiden onttoja sisäosia. Suomes
sa tämänkaltaisetpuutovat yleensä tan1-
lnia, toisinaan leh1nuksetkin ovat saa
neet kasvaa riittävän suuriksi. Hemibo
reaalisen vyöhykkeen ulkopuolella haa
vat ovat käytännössä olleet ainoita sopi
via puita. Tämän ryhmän tunnuslaji on 
suurimpiin kuoriaislajeihimme kuuluva 
erakkokuoriainen ( Osmoderma eremita), 
joka elää Ruissalossa ainoalla esiintymis
alueellaan sekä tammien että lehmusten 
onteloissa. Samoissa paikoissa elävät 
myös monet sepät (Elateridae), joita jo 
Etelä-Ruotsissa ja Tanskassa on huomat
tavasti useampia lajeja. Sumnessa tähän 
lajistoon kuuluu mm. aarniseppä (Crepi
dophorus mutilatus, EN). 

Kuloalueiden vaatijoita on uhanalais-

SuollJen lajien .. uhanala,isous 2000 



Taulukko 4.3. 70. Kovakuoriaisten ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö 

Metsät 
Vanhat kangasmetsät 
Muut kangasmetsät 
Vanhat lehtometsät 

Muut lehtometsät 
Harjumetsät 

Metsäpaloalueet ja muut sukkession alkuvaiheen metsät 

Metsät erittelemättä 

Suot 
Nevat 
Rämeet 
Korvet 

Vedet 
Itämeri 

Järvet ja lammet 
Lampareet ja allikot 

Joet 
Purot 

Kosket 

Lähteiköt 

Rannat 
Itämeren hietikkorannat 

Itämeren niitty- ja luhtarannat 

Itämeren sora-, somerikko- ja kivikkorannat 

Järvien ja jokien hietikkorannat 

Järvien ja jokien niitty- ja luhtarannat 
Järvien ja jokien sora- ja kivikkorannat 
Järven- ja joenrannat erittelemättä 

Tunturipaljakat 
Tunturikankaat 

Perinneympäristöt ja muut ihmisen 
luomat ympäristöt 
Kuivat niityt ja kedot 

Hakamaat, lehdesniityt ja metsälaitumet 

Kosteat niityt ja ojanpientareet 
Viljelymaat 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 

Ruderaattialueet, tienvieret ja ratapenkereet 

Rakennukset 

Yhteensä 

ten metsäkovakuoriaisten joukossa 15 
lajia. Äärimmäisen uhanalaisia niistä on 
vain yksi, kulokurekiitäjäinen (Sericoda 
bogemannii), yksi Euroopan harvinaisim
mista kovakuoriaisista. Erittäin uhan
alaisia on neljä ja vaarantuneita 10 lajia. 
Kun ryhmään ei kuulu yhtään hävinnyt
tä lajia voi todeta, että kulonsuosijat ovat 
selviytyneet kohtuullisen hyvin metsä
palojen erittäin jyrkästä vähenemisestä. 
Osasyynä on varmasti näiden lajien 
poikkeuksellisen hyvä leviämiskyky sekä 
rajan takana Karjalassa lukuisat metsä
palot, jotka saavat palaa varsin vapaasti. 
Kuloalueiden vähenemisestä ovatkin oi
keastaan kärsineet enemmän edellä mai
nitut runsaspuustoisiin sukkession alku-

Sl;lom~p lajien uhanalaisuus 2oqp 

Hävinneet Uhanalaiset Silmällä-
pidettävät 

18 (33.3 %) 165 (47.6 %) 82 (41.8 %) 
7 61 37 

3 2 
4 52 20 
4 20 II 
2 10 2 

15 5 
1 4 5 

3 (0.9 %) 4 (2.0 %) 
1 2 
1 2 
1 

3 (5.6 %) 29 (8.4 %) 20 (10.2 %) 
1 

3 20 8 
1 

2 
3 4 

5 
3 2 

4 (7.4 %) 45 (13.0 %) 35 (17.9 %) 
1 16 8 

8 2 
1 

4 8 
3 II 12 

1 
5 4 

1 (0.3 %) 3 (1.5 %) 
1 3 

29 (53.7 %) 104 (30.0 %) 52 (26.5 %) 

18 43 17 
3 16 4 
2 9 2 
1 2 
2 8 12 
2 25 16 
1 1 1 

54 347 196 

vaiheisiin sopeutuneet lajit. Hyvin mo
net niistä ovat olleet kuloalueiden suosi
joita. 

Harjuilla elävien uhanalaisten kova
kuoriaisten (10 lajia) joukossa ei ole puu
kovakuoriaisia, vaan kaikki lajit elävät 
joko maan pinnalla tai harjukasveilla. 
Monet niistä ovat tunnusomaisesti Sal
pausselkään liittyviä, kuten Vihdissä elä
vät harjukaraseppä ( Cardiophorus asellus, 
CR) ja surunirppu (Apion melancholicum, 
EN) sekäHankoniemeltä tunnetutnum
mikärsäkäs (Coniocleonus nebulosus, VU) 
ja silokeräkärsäkäs (Strophosoma fulvicor
ne, VU). Näistä tosinharjukarasepällä ja 
nummikärsäkkäällä on ollut aiemmin 
laajempi levinneisyys. 
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Taulukko 4.3. 71. Kovakuoriaisten ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus lkm osuus 

Rakentaminen 5 9.3 o/o 52 15.0 o/o 48 24.5 o/o 
Soranotto ja kaivostoiminta 2 0.6 o/o 
Peltomaiden muutokset 2 3.7 o/o 7 2.0 o/o 2 1.0 o/o 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 23 42.6 o/o 78 22.5 o/o 29 14.8 o/o 
Metsien käyttö 8 2.3 o/o 2 1.0 o/o 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 2 3.7 o/o 21 6.1 o/o 13 6.6 o/o 
Metsien ikärakenteen muutokset 3 5.6 o/o 23 6.6 o/o 13 6.6 o/o 
Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 8 14.8 o/o 104 30.0 o/o 51 26.0 o/o 
Ojitus ja turpeenotto 3 0.9 o/o 4 2.0 o/o 
Vesien rakentaminen 2 3.7 o/o 15 4.3 o/o 12 6.1 o/o 
Kemialliset haittavaikutukset 4 7.4 o/o 22 6.3 o/o 15 7.7 o/o 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 1 1.9 o/o 4 1.2 o/o 2 1.0 o/o 
Muu tunnettu syy 1 1.9 o/o 
Syy tuntematon 3 5.6 o/o 8 2.3 o/o 5 2.6 o/o 

Yhteensä 54 100 o/o 347 100 o/o 196 100 o/o 

Taulukko 4.3. 72. Kovakuoriaisten ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä 

Rakentaminen 
Soranotto ja kaivostoiminta 
Peltomaiden muutokset 

Avoimien alueiden sulkeutuminen 

Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 

Metsien puulajisuhteiden muutokset 

Metsien ikärakenteen muutokset 

Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 

Ojitus ja turpeenotto 
Vesien rakentaminen 
Kemialliset haittavaikutukset 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 

Syy tuntematon 

Yhteensä 

Lahopuiden väheneminen on merkittä
vin yksittäisistä metsäkovakuoriaisten 
uhanalaisuuden syynä olleista tekijöistä. 
Se on tärkeimpänä syynä lähes joka kol
mannella uhanalaisella metsäkuoriaisel
la (104lajia, 30,1 %).Muut syyt ovat mer
kitykseltään selvästi vähäisempiä. Puu
lajisuhteiden muutokset, ennen muuta 
jalopuiden ja haapojen väheneminen, 
ovat syynä 21lajin ja ikärakenteen muu
tokset, lähinnävanhojen kangasmetsien 
vähene1ninen, 23 lajin uhanalaistumi
seen. Metsiin liittyvät uhkatekijät eivät 
kuitenkaan vaikuta yksinään. Lähes aina 
lahopuiden vähenemisen rinnalla on 
toisena tekijänä ollutjoko puulajisuhtei
den taiikärakenteen muutos. 

Kovakuoriaisista ei ole ollut löydettä
vissä kovin merkittäviä eroja uhanalais
tumisen syiden ja tulevaisuuden uhkate
kijöiden välillä. Metsienlajeilla erot ovat 
vain muutamia prosenttiyksikön kym
menesosia. 

Hävinneet Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus 

55 15.9 o/o 48 24.5 o/o 
2 0.6 o/o 
5 1.4 o/o 2 1.0 o/o 

82 23.6 o/o 29 14.8 o/o 
7 2.0 o/o 2 1.0 o/o 

19 5.5 o/o 13 6.6% 
24 6.9 o/o 13 6.6 o/o 

104 30.0 o/o 51 26.0 o/o 
3 0.9 o/o 3 1.5 o/o 

13 3.7 o/o 12 6.1 o/o 
23 6.6% 16 8.2 o/o 

3 0.9 o/o 2 1.0 o/o 
7 2.0 o/o 5 2.6 o/o 

347 100 o/o 196 100 o/o 

Perinnemaisema-ja kulttuuriympäris
töt ovat lähes joka kolmannen (104lajia, 
30,0 %) uhanalaisen kovakuoriaislajin 
elinympäristönä. Äärimmäisen uhan
alaisia niistä on selvästi pienempi osuus 
(18 %) kuin keskimäärin, erittäin uhan
alaisista (31 %) ja vaarantuneista (32%) 
osuus on suure1npi. 

Erityisen paljon uhanalaisia lajeja on 
kuivilla niityillä ja kedoilla (41 % kult
tuurialueiden lajeista). Tämän jälkeen 
seuraavatruderaattialueet (24% ), haka
maat (15 %) kosteat niityt (9 %) sekä 
puistot ja puutarhat (8 % ). 

Äärilnmäisen uhanalaisista kulttuu
rialueidenlajeista lähes kaikkiovat esiin
tyneet entisen laidunkulttuurin seura
laisena joko kedoilla tai hakamailla. Tä
hän lajistoon kuuluvat mm. neljä lanti
aislajia (Aphodius spp.) jaisolaakasittiäi
nen (Onthophagus gibbulus). Viimeksi 
mainitun otaksuttiin jo hävinneen, kun
nes se löytyi uudestaan Somerolta Hän-
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tälän alueelta. Tältä Suomen merkittä
vimmältä perinnemaisema -alueelta löy
tyi myös toinen hyvin harvinainen lan
takuoriainen, paahdelantiainen (Apho
dius serotinus), jota kahden vanhan löy
dön perusteella myös pidettiin hävin
neenä. Hankoniemeltä on löytynyt niin
ikään hävinneeksi otaksuttu, aiemmin 
koko Etelä-Suomessa yleisenä elänyt 
naudanlantiainen (Aphodius sphacelatus). 
Samalla hyvin suppealla alueella elää 
toinenkin äärimmäisen uhanalainen 
lantiaislaji, lounalantiainen (A. gra
narius). 

Erittäin uhanalaisten joukossakinlai
dunkovakuoriaiset muodostavat vielä 
merkittävän ryhtnän, kymmenen lajia. 
Kolmen lantiaislajin (Aphodius spp.) 
ohella joukkoon kuuluu lannalla eläviä 
lyhytsiipisiä (Staphylinidae, 6 lajia). 
Vaarantuneista laidunlajien osuus on jo 
selvästi pienempi, 13lajia. Uhanalaistu
minen perustuu poikkeuksetta lajien 
hyvin huomattavaan taantumiseen. 

Kulttuurialueiden erittäin uhanalai
sista ja vaarantuneista kovakuoriaisista 
hyvin monet ovat joko maan pinnalla 
liikkuvia petoja (etenkin maakiitäjäisiä, 
Carabidae) tai kasvinsyöjiä; kärsäkkäitä 
(Curculionidae) ja lehtikuoriaisia 
(Chrysmnelidae).Jälkimmäisenryhmän 
lajit hyödyntävät 1nm. kuivilla kedoilla 
tai ruderaattialueilla kasvavia kasveja. 
Myös kasteiden niittyjen lajistossa ovat 
samat ryhmät edustettuina, kaksi maa
kiitäjäistä ja neljä kasvinsyöjää. Näiden 
lisäksi lajistoon kuuluu kaksi lantiaista 
(Aphodius spp.), jotka eivät kuitenkaan 
ole lannan syöjiä. 

Kulttuurialueiden kuoriaisia on 
uhannut ennen muuta avoilnien aluei
den sulkeutuminen. Se on ollut toiseksi 
1nerkittävin kaikista kovakuoriaisten 
uhanalaisuuden syistä (22,5 % ). Pelto
maiden eli viljelytapojen ja karjanhoi
don muutokset ovat harvoin ensisijaise
na uhkatekijänä (7lajia, 2% ), mutta sul
keutumisen rinnalla ne ovat vaikutta
neet 18lajin uhanalaistumiseen. Maan
rakentaminen uhkaa erityisesti rude
raattialueiden lajeja (ensisijaisena 25la
jilla, 7 %, ja toissijaisena 7lajilla). 

Edellä käsitellyillä kahdella ympäris
tötyypillä elää neljä viidesosaa uhanalai
sista kovakuoriaislajeista. Muut ympä-
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ristöt ovat selkeästi merkityksettömäm
piä. Uhanalaisia kuoriaisia tavataan mel
ko paljon rannoilla (13,0%) ja vesistöis
sä (8,4 % ). Sen sijaan soilla (3 lajia) ja 
tunturipaljakoilla on (llaji) elävistä la
jeista vain hyvin pieni osuus on uhan
alaisia. Rannoilla elävät lajit asuttavat 
erityisesti hiekkarantoja ja niitty- ja luh
tarantoja niin sisävesien kuin Itämeren
kin rannoilla. 

Äärimmäisen uhanalaisiin rantalajei
hin (neljä lajia) kuuluvatpääasiassa Lou
nais-Suomessa eläneet ja suuresti harvi
naistuneet kolme myyriäislajia ~Bledius 
spp.) sekä Vuoksen savirannoilla elävä 
siilinuppo (Chaetophora spinosa). Myyri
äisten taantumiseen syynä on ollut avoi
mien rantojen sulkeutuminen vesien re
hevöitymisestä hyötyneen järviruo' on 
runsastumisen ja karjanhoidon vähene
misen vaikutuksesta. Rantojen erittäin 
uhanalaisiin ja vaarantuneisiin kovaku
oriaislajeihin kuuluvat useat hiekkaran
noilla elävät maakiitäjäis- ja lyhytsiipis
lajit. Niitty- ja luhtarannoilla elää useita 
maakiitäjäis- ja kasvinsyöjälajeja. Ranta
lajien uhkana ovatumpeutumisen ohel
la rakentaminen ja kemialliset haittavai
kutukset. 

Uhanalaisista vesikovakuoriaista 
puolet elää rehevissä vesissä. Osa niistä 
on sukeltajia (Dytiscidae), mutta joukos
sa on peräti kuusi vesikasveilla elävää 
ruokokuoriaislajia (Donacia spp.) sekä 
neljä liejukärsäkäslajia (Bagous spp.). Jo
kien tai purojen lajeja on niukalti, yh
teensä viisi. Merkittävin niistä on Luo
teis-Euroopassa hyvin harvinaisena elä
vä suomemantusukeltaja (Rhantus fenni
cus). Merkittävä uusi ympäristö on läh
teet, joissa elää kolme uhanalaista lajia, 
joista kaksi on löytynyt aivan hiljattain 
Someron Yrttikorvesta. Toinen niistä on 
lähdepurolaakanen (Lesteva punctata, 
CR), jonka lähimmät muut esiintymis
paikat ovatEtelä Ruotsissa. Samassa pai
kassa elää myös erittäin uhanalainen 
lähdelaakaripsikkä (Acrotrichis lucidula). 
Aiemmin uhanalaisiksi ei ole arvioitu 
yhtään lähdekovakuoriaista. Vesistöissä 
kemialliset haitat ovat merkittävin uh
ka tekijä. Vesirakentaminen uhkaa osaa 
lajeista. 
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Laji Luokka Kriteerit 

Melandrya barbata (Fabricius) 
vähämustakeiju, 
kolsvart brunbagge (kolsvart skuggbagge) 

CR 

Meloe proscarabaeus Linnaeus CR 
isotoukohärkä, svart majbagge 
Mesosa myops (Dalman) CR 
vennajäärä, skäckbock (bred lindbock) 
Octotemnus mandibularis (Gyllenhal) CR 
hammasleukakääpiäinen, 
skarptandad svampborrare (skarptandad tickborre) 
Onthophagus gibbulus (Pallas) CR 
isolaakasittiäinen, svarthalsad horndyvel 
Osmoderma eremita (Scopoli) CR 
erakkokuoriainen, läderbagge ( eremitbagge) 
Oxytelus piceus (Linnaeus) CR 
laidunvakosonkiainen 
Plagionotus arcuatus (Linnaeus) CR 
tammijäärä, 
smalbandad ekbarkbock (smalbandad ekbrokbock) 
Platydema violaceum (Fabricius) CR 
sinipimikkä, blåglänsande svartbagge 
Platysoma elongatum (Thunberg) CR 
(Cylister oblongus) 
pitkälaakatyl ppö 
Rhamnusium bicolor (Yoet) CR 
jalavajäärä, almbock 
Scintillatrix rutilans (Fabricius) CR 
välkekauniainen, lindpraktbagge 
Sericoda bogemannii (Gyllenhal) (Agonum b.) CR 
kulokurekiitäjäinen, svedjelöpare 
Strangalia attenuata (Linnaeus) CR 
tammikukkajäärä, smalvingad blombock 
Trichonyx sulcicol/is (Reichenbach) CR 
ukkovalekas 
Uleiota pianota (Linnaeus) CR 
sarvihärö 
Wagaicis wagai (Wankowicz) CR 
vienankääpiäinen, blek dvärgtickborre 
Xylophilus corticalis (Paykull) CR 
liekosepikkä 
Acritus minutus (Herbst) EN 
haavanpikkutylppö 
Acrolocha minuta (Olivier) (A. striata) EN 
rosotadelaakanen 
Acrolocha sulcufa (Stephens) EN 
silotadelaakanen 
Acrotrichis lucidula Rosskothen EN 
lähdelaakaripsikkä 
Agabus u/iginosus (Linnaeus) EN 
kaltiotaitosukeltaja 
Agathidium pulchellum Wankowicz EN 
korukeräpallokas, brokig aspmycelbagge 
Agonum lugens (Duftschmid) EN 
lounakurekiitäjäinen, gyttjekärrlöpare 
Agrilus integerrimus (Ratzeburg) EN 
näsiänjalosoukko, tibastpraktbagge 
Ampedus lepidus (Mäkiin) EN 
perminseppä, östlig rödrock (östlig rödvingeknäppare) 
Anoplodera sexguttata (Fabricius) EN 
kuusitäpläjäärä, sexfläckig blombock 
Anotylus tetratoma (Czwalina) EN 
pikkuvakosonkiainen 
Anthocomus fasciatus (Linnaeus) EN 
vyöviherikäs 
Aphodius ictericus (Laicharting) EN 
särkkälantiainen, glansdyngbagge 
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B 1 +2abcd 

Bl +2c, D2 
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Bl +2ab 

B 1 +2abc 

D2 

B 1 +2abc 

Bl +2c 

Bl +2c, D2 

Bl +2c 

B 1 +2cd 

Bl +2c 

Bl +2bcd, D2 

Bl +2c, D2 

Bl +2c, D2 

B 1 +2abc 

Bl +2ab 

B 1 +2abc 

Bl +2c 

B 1 +2abd 

Bl +2c 

D2 

Bl +2c 

Bl+2c, D2 

Bl +2c 

B 1 +2ab 

B1+2abd, D2 

B 1 +2abcd 

Elinym
päristöt 

Mkv 

Mkh, ln 

Mlv 

Mlv 

ln, lv 

Mlv, lp 

lh, ln, lp 

Mlv 

Mlv 

Mkv 

lh, lp 

Ml 

Mp 

Mlv 

Mlv 

Mlv 

Mkv 

Mkv 

Mkv 

lh, lp 

lh 

VI 

Vsr 

Mkv 

Rjn 

Ml, lh 

Mkv 

Ml 

M, lh 

ln 

ln, lv 

Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
suuden syyt tekijät 

Ml, Mp, Mi Ml, Mi, Mp E E e 

N, H, Mi N,H E E e 

Ml, Mp Ml, R V V e 

Ml Ml E E 

N,Pm N,Pm H E e 

Ml, Mi, Mp Ml, R, Mi E V e 

N N E e 

Ml, Mp Ml V E e 

Ml, Mp Ml, R E E e 

Ml, Mi Ml, Mi V E e 

Mp, Ml Ml E E e 

Mp Mp E E e 

Mi Mi E E e 

Ml, Mp, R R, Ml, Mp E E e 

Ml, Mp Ml, Mp E e 

Ml, Mi Ml E E e 

Ml, Mp Ml V V e 

Ml, Mp Ml V E e 

Ml, Mp Ml, Mp V E e 

N N St V u 

N,Pm N, Pm St V u 

Vr, 0 Vr V e 

Kh, Vr Kh Sp V e 

Ml, Mp, Mi Ml, Mp, Mi E V e 

Vr, 0 Vr Sh 

Mp, N Mp V V e 

Ml, Mi Ml, Mi Sp E e 

Ml, Mp Ml, Mp, R V V e 

V e 

N N Sh u 

N,Pm N, Pm St V e 
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Laji 

Dicerca a/ni (Fischer v. Waldheim) 
leppäkauniainen, alpraktbagge 
Dircaea quadriguttata (Paykull) 
täplämustakeiju, 
gulfläckig brunbagge (gulfläckig skuggbagge) 
Ditylus /aevis (Fabricius) 
uppokeiju, bropålbagge 
Donacia brevicornis Ahrens 
kaislakuoriainen 
Donacia brevitarsis Thomson 
helmaruokokuoriainen, bredfotad rörbock 
Drapetes mordel/oides (Host) 
vyösepäkäs, trubbknäppare 
Drilus conco/or Ahrens 
mustakotilokuoriainen 

Dryophthorus cortica/is (Paykull) 
havulahokärsäkäs, rödbent vedvivel 
Dyschirius sa/inus Schaum 
suolamyyräkiitäjäinen, kustgrävare 
Epuraea silesiaca Reitter 
sysikonnakas 
Gabrius bescidicus Smetana 
salopikkukuntikas 
Gonioctena f/avicornis (Suffrian) 
vähäruskokalvaja 
Hapalarea pygmaea (Paykull) 
pikkukapolaakanen 
Hedobia imperialis (Linnaeus) 
laikkujumi, svartvit trägnagare 
Hydroporus elongatulus Sturm 
saikokääpiösukeltaja 
Latridius brevicol/is (Thomson) 
hartianärviäinen, bredhuvad mögelbagge 
Leiodes badia (Sturm) 
vähämultapallokas 
Leptura pubescens Fabricius 
karvakukkajäärä, hårig blombock 
Lopheros rubens (Gyllenhal) 
isopunakuoriainen 
Lycoperdina succincta (Linnaeus) 
vyösieniäinen, tvärbandad svampbrokbagge 
Margarinotus neglectus (Germar) 
hylkyisotylppö, plattpannad stumpbagge 
Melasis buprestoides (Linnaeus) 
kaulussepikkä 
Meligethes exilis Sturm 
nummikiillekas 
Mycetophagus atomarius (Fabricius) 
lehtokarvasieniäinen 
Nanophyes sahlbergi (Sahlberg) 
pikkukirjonirppu 
Neomida haemorrhoidalis (Fabricius) (Oplocephala h.) 
kääpäpimikkä, rödhalsad svartbagge 
Nivellia songuinosa (Gyllenhal) 
verijäärä, blodröd blombock (tegelröd blombock) 
Notiophi/us aesthuans Motschulsky 
pikkupeilikiitäjäinen, slank ögonlöpare 
(liten snabblöpare) 
Ocypus nero (Faldermann) 
kaakonlyhytsiipi 
Omalium excavatum Stephens 
manturosolaakanen 
Orchesia undulata Kraatz 
kirjokääpäkeiju, vågbandad tickbagge 

Orsodacne cerasi (Linnaeus) 
tuomikukko, körsbärsbagge 
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Luokka Kriteerit 

EN B 1 +2bcd 

EN B 1 +2abcd 

EN Bl +2c 

EN B 1 +2abd 

EN B 1 +2abd 

EN Bl +2c 

EN Bl +2bd 

EN B 1 +2abc 

EN B 1 +2ab 

EN Bl +2c 

EN Bl +2abc 

EN B 1 +2abd 

EN Bl +2ab 

EN Bl +2c, D2 

EN D2 

EN B 1 +2abc 

EN B 1 +2ab 

EN B 1 +2abd 

EN Bl +2ab 

EN 02 

EN B 1 +2abd 

EN Bl +2c, D2 

EN D2 

EN B 1 +2abcd 

EN B 1 +2ab 

EN B 1 +2abcd 

EN B 1 +2ab 

EN B 1 +2ab 

EN B 1 +2abd 

EN Bl +2ab 

EN Bl +2c 

EN Bl +2be 

Elinym
päristöt 

Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
suuden syyt tekijät 

Mlv Ml, Mp Ml, Mp St V e 

Mkp, Mkv Ml, Mp, Mi Ml, Mp V V e 

Mkv Ml, Mi Ml, Mi V V e 

Vsr, Rjn Kh, Vr Kh, Vr St u 

Vsr, Rjn Kh, Vr Kh, Vr Sp St u 

Mkv Ml, Mi, Mp Ml, Mi, Mp V V e 

lk, Rin N N Sh 

Mkv Ml Ml St V e 

Rin, Rih N, R, Ku N, R, Ku V e 

Mkp, Mkv Mi, Ml Mi, Ml St u 

Mkv Mi, Ml Mi, Ml V E e 

Ml St u 

Mlv Ml, Mp Ml, Mp St V e 

Mlv Ml, Mp Ml, Mp V V 

Vsk Kh, Vr Kh, Vr Sh Sh u 

Mkv Ml, Mp Ml, Mp Sp V e 

ln N N St V e 

Mkv, ln, lj Mi, Ml, R Mi, Ml, R V V e 

Mk Ml, Mi Ml V e 

lh N N Sh Sh 

lh, ln N, Pm N V V e 

Mlv Ml, Mp Ml, Mp V V e 

Mkh, ln N N Sh e 

Mlv Ml, Mp Ml, Mp V e 

Rjn, lk N, Vr N, Vr Sh V e 

Mkv Ml, Mp Ml, Mp V V e 

Mkv Ml Ml Sp E e 

ln N N Sp V e 

ln N N St u 

lh N N St V e 

Mlv Ml, Mp Ml, Mp Sh Sh u 

lh, Ml R,N R,N V V e 
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Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
päristöt suudensyyt tekijät 

Xyleborus cryptographus (Ratzeburg) EN B 1 +2abc Mkv Ml, Mp Ml, Mp V V e 
mäihäkaarnakuoriainen, aspbarkborre 
Xyletinus tremulico/a Y. Kangas EN Bl +2c Mkv Ml, Mi, Mp Ml, Mi, Mp V e 
haavansahajumi, aspbarkgnagare 
Acmaeops marginata (Fabricius) vu Bl +2abc Mp Mi, Ml Mi, Ml St u 
reunustyppyjäärä, kantad kulhalsbock 
Acmaeops septentrionis (Thomson) vu B 1 +2abcd Mkp Mi, Ml Mi, Ml St St u 
pohjantyppyjäärä, 
korthårig kulhalsbock (korthårig blombock) 
Acmaeops smaragdula (Fabricius) vu Bl +2ab Mkv Ml Ml St u 
vihertyppyjäärä, grön kulhalsbock 
Acrolocha pliginskii Bernhauer vu B 1 +2abc lh, ln N,Pm N St u 
laiduntadelaakanen 
Acrotona obfuscata (Gravenhorst) vu D2 Rj Vr, R Vr, R, Ku Sh u 
rantavaajasirkeinen 
Aegialia arenaria (Fabricius) vu D2 Rih R,Ku R,Ku E V u 
pulskasantiainen, 
kuststrandkrypare (bred sandbagge) 
Agabus paludosus (Fabricius) vu Bl +2bd Vsr Kh, Vr Kh, Vr St St u 
suotaitosukeltaja 
Agrilus su/cicollis Lacordaire vu B 1 +2ab Mlv Mp, Ml Mp, Ml Sh u 
tammenjalosaukko 
Airaphilus perangustus Lindberg vu B 1 +2abd Rih R,Ku R,Ku Sh Sh u 
puikkohärö 
Allandrus undulatus (Panzer) vu B 1 +2bc Mkp, Mkv Mi, Ml Mi, Ml St u 
leppäkelokärsäkäs 
Altica aenescens Weise vu Bl +2bd Ml M M u 
koivukirppa 
Altica o/eracea (Linnaeus) vu B 1 +2abd lj, ln R,N R,N St u 
hormukkakirppa 
Amara consu/aris (Duftschmid) vu Ale, Bl +2ab lj, ln R,N R,N St u 
hietasiemenkiitäjäinen, bredhövdad kornlöpare 
Amara equestris (Duftschmid) vu B 1 +2ab lj, ln R,N R,N St u 
sukasiemenkiitäjäinen, sandkornlöpare 
Amara littorea Thomson vu B 1 +2ab lj, ln, lp R,N R,N St u 
hämeensiemenkiitäjäinen, matt kornlöpare 
Ampedus praeustus (Fabricius) vu Bl +2abcd Mlv, Mkv Ml, Mp Ml, Mp St St u 
hehkuseppä, svartspetsad rödrock 
Anacaena globulus (Paykull) vu Bl +2c VI Vr Vr Sh u 
pyörörutavesiäinen 
Anobium fulvicorne Sturm vu D2 Mlv Ml, Mp Ml, Mp Sh u 
lounaanjumi 
Anopleta janssoni (Bernhauer) (Atheta janssoni) vu Bl +2c Rih R,Ku R,Ku Sh Sh u 
jannensirkeinen 
Anotylus fairmairei (Pandelle) vu B 1 +2abd M 
kangasvakosonkiainen 
Anotylus sculpturatus (Gravenhorst) vu Bl +2abc ln N N St u 
ketovakosonkiainen 
Anotylus tetracarinatus (Biock) vu B 1 +2ab M 
mantuvakosonkiainen 
Anthicus umbrinus LaFerte-S€mectere vu B 1 +2abd Rih, ln R,N R,N St u 
ruskoantikainen, brun snabbagge 
Anthobium fuscu/um (Erichson) vu D2 Rih R,Ku R,Ku Sh Sh u 
h ietalaakanen 
Aphodius foetens (Fabricius) vu B 1 +2abcd lh, ln, lv N,Pm N St St u 
punalantiainen, rödbukig dyngbagge 
Aphodius niger (Panzer) vu B 1 +2abd lk, lt N N St St u 
kunttalantiainen, svart jordbagge 
Aphodius sordidus (Fabricius) vu Alac, ln, lv N,Pm N St St u 
hietalantiainen, heddyngbagge B 1 +2abcd 
Apion cineraceum Wencker vu B1+2c, D2 lk, lt N N u 
laidunnirppu, brunörtspetsvivel 
Apion confluens Kirby vu B 1 +2abd lj, lv R,Pm R, Pm St u 
uurrenirppu 
Apion hoffmanni Wagner vu Bl +2c, D2 Mkh, ln N, Mi N, Mi u 
pikkunirppu 
Apion laevigatum (Paykull) vu B 1 +2abd lj, lv R,Pm R,Pm St u 
sauramonirppu 
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laji luokl<a Kriteerit Elinymw Uhanalaiw Uhkaw 1990 2000 e 
päristöt suudensyyt tekijät 

02 

B 1 +2abd R 

YU B 1 +2abd 

YU B 1 +2abd 

YU 02 u 

(Mannerheim) YU 02 u 

YU B 1 +2abd St u 

YU 02 

YU B 1 +2abd 

YU 02 

YU B 1 +2ab 

YU 02 

YU B 1 +2bd 

YU (EN 02) 

YU B 1 +2abd 

YU 02 

YU B 1 +2abcd Ml 

YU 02 

vu B 1 +2ab 

YU Bl +2c Ml 

YU B 1 +2ab 

YU B 1 +2ab 

YU B 1 +2abcd 

vu 02 

vu B 1 +2abd 

YU B 1 +2abd 

YU B 1 +2abd R, 

YU 02 

vu B 1 +2abd 

YU 02 

YU 02 

YU Bl +2abd 

02 
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Laji 

C/aviger testaceus Preyssler 
sokkokuoriainen 
Clytus arietis (Linnaeus) 
aitojäärä, hagtornsbock 
Coe/iodes ruber (Marsham) 
lounaanpyörökärsäkäs 
Conioc/eonus nebulosus (Linnaeus) 
nummikärsäkäs, hedspolvivel 
Corticaria foveola (Beck) 
käpynyhäkäs 
Corticeus fraxini (Kugelann) 
isohukka, tallbarksvartbagge 
Corticeus longulus (Gyllenhal) 
pitkähukka 
Cryptocephalus aureolus Suffrian 
kelttopiilopää, stor grönfallbagge 
Cryptocepha/us bilineatus (Linnaeus) 
juovapiilopää, röllikfallbagge 
Cryptocephalus cruciger Heilen 
ristipiilopää, 
korstecknad fallbagge ( dvärgbjörksfallbagge) 

Cryptocepha/us exiguus Schneider 
hiespiilopää 
Cryptocepha/us moraei (Linnaeus) 
kuismapiilepää 
Cryptocepha/us nitidulus Fabricius 
viherpiilopää 
Cryptocepha/us saliceti Zebe 
pajupiilopää 
Cryptophagus populi Paykull 
mehiläissalasyöjä, bifuktbagge 
Curimopsis setigera (llliger) 
hietanuppo 
Cyanostolus aeneus (Richter) 
vaskikaarniainen, grön barkglansbagge 
Cyllodes ater (Herbst) 
mustahälvekäs, svart kalglansbagge 
Deronectes Iotus (Stephens) 
vajeraitasukeltaja, älvdykare 
Dicerca furcata (Thunberg) 
koivukauniainen, björkpraktbagge 
Dicerca moesta (Fabricius) 
havukauniainen, barrpraktbagge 
Dinothenarus pubescens (Degeer) 
pörrölyhytsiipi, silverhårig storkortvinge 
Donacia antiqua Kunze 
kuopparuokokuoriainen 
Donacia aureocincta J. Sahlberg 
kultaruokokuoriainen, gulglänsande rörbock 
Donacia marginata Hoppe 
palleruokokuoriainen 
Donacia simplex Fabricius 
palpakkokuoriainen 
Dorcatoma substriata Hummel (D. serra) 
takkutiera, sprängtickgnagare 
Dorytomus hirtipennis (Bedel) 
sukasnorkkokärsäkäs 
Dorytomus salicis Walton 
pajunnorkkokärsäkäs 
Dyschirius impunctipennis Dawson 
hietamyyräkiitäjäinen, dyngrävare 
Epuraea guttata (Olivier) 
kirjokonnakas 
Eucilodes caucasicus (Reitter) (Eucinetus caucasicus) 
idänlahopoukko 
Eucnemis capucina Ahrens 
kyrmysepikkä 

Suomen lajien uhanalaisuus 20()0 

Luokka Kriteerit 

YU B 1 +2abc 

YU B 1 +2bc 

YU D2 

YU D2 

YU B 1 +2abd 

YU B 1 +2abd 

YU Bl +2bd 

YU Bl +2abd 

YU Bl +2c, D2 

YU B 1 +2ac 

YU B 1 +2abd 

YU B 1 +2abd 

vu B 1 +2abd 

vu D2 

vu D2 

YU B 1 +2ab 

YU Bl +2c 

vu Bl +2c, D2 

YU Bl +2c 

vu B 1 +2abcd 

vu B 1 +2abd 

vu B 1 +2abc 

vu B 1 +2abd 

vu Bl +2abd 

vu B 1 +2abd 

YU B 1 +2abd 

vu Bl +2c 

vu B 1 +2abd 

vu B 1 +2abd 

vu Bl +2bcd, D2 

vu Bl +2c, D2 

vu Bl +2c 

vu Bl +2c 

Uhanalai- Uhka-Elinym
päristöt suuden syyt tekijät 

ln N N 

Mlv Ml, Mp Ml, Mp 

Ml Mp Mp 

Mkh Mi, R, Ku Mi, R, Ku 

Mkv Ml, Mi Ml, Mi 

Mkv Ml, Mi Ml, Mi 

Mkv Ml, Mi Ml, Mi 

ln, Mkh N N 

lk, lt N N 

Sr 0 0 

Ml Mi Mi 

ln N N 

Ml Mi Mi 

M,S Mi Mi 

ln, Mlv 

Rjh, lj R, Ku R,Ku 

Mlv Ml, Mp Ml 

Mkv Ml, Mi Ml, Mi 

Vj Vr, Kh Vr, Kh 

Mkp, Mkv Mi, Ml, Mp Ml, Mi 

Mkk, K Mi Mi 

lh, ln N N 

Vsk, Rjn Kh, Vr Kh, Vr 

Vsk Kh, Vr Kh, Vr 

Vsr, Rjn Kh, Vr Kh, Vr 

Vsr Kh, Vr Kh, Vr 

Mlv, Mkv Ml, Mp Ml 

Ml M M 

Ml M M 

Rih R, Ku R,Ku 

Mlv Mp, Ml Mp, Ml 

Mkv Ml, Mi Ml, Mi 

Mkv, lp Ml, Mp Ml, Mp 

1990 2000 e /u 

St St u 

Sh Sh u 

u 

Sh Sh u 

St u 

St St u 

St St u 

St u 

Sh 

Sh Sh u 

St u 

St u 

St u 

u 

u 

Sh u 

H V u 
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St u 

St St u 

St St u 

St u 

Sp Sp u 

Sp St u 

St St u 

Sh Sh u 

St u 

St u 

St u 

Sh Sh u 

Sh Sh u 

E Sh u 
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luokka Kriteerit 

latico/lis Sahlberg 

ängelmänälvikäs 
Galerueella grisescens Uoannis) 
kilpukkanälvikäs 
Gnathoncus nidorum Stockmann 

kolopesätylppö 
Gymnetron rostellum (Herbst) 

ruostenurmikärsäkäs 

Hallplus varius Nicolai 
varipisarsukeltaja 
Harpa/us rubripes (Duftschmid) 
somerharvekiitäjäinen, blå frölöpare 
Heterocerus flexuosus Stephens 
meritöyryläs 
Heterocerus obsoletus Curtis 
ukkotöyryläs 
Heterothops praevius Erichsan 
tallisuikukuntikas 
Hydaticus transversalis (Pontoppidan) 
pikkukaarisukeltaja 

Hydrochara caraboides (Linnaeus) 
isovesiäinen, stor rotvattenbagge 
Hydrochus carinatus Germar 

vähärosovesiäinen 
Hydroglyphus hamulatus (Gyllenhal) 

kirjoripesukeltaja 
Hydrothassa glabra (Herbst) 
typöleinikkikuoriainen 
Hylis cariniceps (Reitter) 
ahvenansepikkä 
Hypera postica (Gyllenhal) 

vu D2 

vu D2 

vu 81 +2c 

vu B 1 +2abc 

vu D2 

vu Bl +2bcd 

vu B 1 +2bd, D2 

vu D2 

vu B 1 +2abc 

vu D2 

vu D2 

vu D2 

81 +2ab 

vu B 1 +2bd 

vu Bl+2c, D2 

vu D2 

vu 02 

metsävirnakärsäkäs 
Labidostomis tridentota 
lehtipuupääkkö 
Leptura maculata 
täpläkukkajäärä, rödbent hlr,ml"'\nt•lf 

Leptura nigripes Degeer 
idänkukkajäärä, nordlig blombock (svartbent blombock) 

vu 

Limnebius crinifer VU 
ojalaakavesiäinen 

marmorata (Fabricius) VU 
marmorikuoriainen, brun guldbagge 
Liodopria serricornis (Gyllenhal) VU 
sarvikeräpallokas, sågtandad mycelbagge 
Lissodema cursor (Gyllenhal) VU 
hammasjahkiainen 

nno1rru·sus parvulus (Paykull) VU 

pellavakirppa, mlndre linjordloppa 

Macroplea pubipennis VU 
meriuposkuoriainen, stor natebock 

Magdalis barbicornis (Latreille) 
sarvi pötkykärsäkäs 
Malachius aeneus (Linnaeus) 

rödspetsad bläsb<:tgg:e 

Miarus distinctus 1 Kr>he:•m:>n \ 

peurankellokärsäkäs 
Micropeplus fulvus Erichsan 
keltanutukainen 
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vu 

B 1 +2abd 

D2 

B 1 +2abcd 

Bl +2abd 

B 1 +2abcd 

81 

B 1 +2abd 

Bl +2bd 

02 

B 1 +2abd 

B +2abd 

D2 

B 1 +2cd 

B 1 +2abcd 

1 +2c 

81 

Elinym~ Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e 
päristöt suudensyyt tekijät 

Rjn 

u 

Mi Mi Sh 

Sp Sp u 

Sh u 

R, 

R, 

R 

Mp, R 

u 

Suomen uhanalaisuus 2000 



Laji 

Notaris bimaculatus (Fabricius) 
limokärsäkäs 
Obrium cantharinum (Linnaeus) 
helojäärä, gulröd smalhalsbock 
Ocypus aeneocephalus (Degeer) 
vaskilyhytsiipi 
Ocypus melanarius Heer 
lounaanlyhytsiipi 
Oedemera croceicollis (Gyllenhal) 
väripaksureisi, rödhalsad smalbagge 
Oenopia conglobata (Linnaeus) 
lehtopirkko, fyrkantfläckig nyckelpiga 
Opatrum sabulosum (Linnaeus) 
pikkusavipimikkä, kornig sandsvartbagge 
Ophonus puncticollis (Paykull) 
kallasharvekiitäjäinen, hjärthalsad väglöpare 
Opiosiafennica (Paykull) 
pärnäjäärä, tvärbandad lindbock 
Oxyporus mannerheimii Gyllenhal 
mustatattiainen, svart svampkortvinge 
Pachybrachis hieroglyphicus (Laicharting) 
piirtopiilopää, gulstrimlad fallbagge 
Panageus cruxmajor (Linnaeus) 
aitoristikiitäjäinen, större korslöpare 
Pelecotoma fennica (Paykull) 
jumiloisikka, smal parasitbagge 
Pentaphyllus testaceus (Hellwig) 
lahopimikkä, ekmulmbagge 
Phaenops cyanea (Fabricius) (Melanophila cyanea) 
sinikauniainen, blå praktbagge 
Philonthus confinis Strand 
auhtomantukuntikas 
Philonthus parvicornis (Gravenhorst) 
laidunmantukuntikas 
Philonthus ventra/is (Gravenhorst) 
ruskomantukuntikas 
Phymatura brevicollis (Kraatz) 
aarnivilistäjä, klipptickvinge 
Phytobaenus amabilis F. Sahlberg 
piilopääaatukainen, gulfläckig ögonbagge 
Phytoecia cylindrica (Linnaeus) 
putkijäärä 
Platycerus caraboides (Linnaeus) 
pikkukantohärkä, lundblåoxe (mindre blåoxe) 
Platyrhinus resinosus (Scopoli) 
isokelokärsäkäs, stor plattnosbagge 
Plectophloeus nitidus (Fairmaire) 
kiiltovalekas 
P/egaderus caesus (Herbst) 
tammiarpitylppö 
Pogonocherus hispidus (Linnaeus) 
karvajääriäinen, svarthårig kvistbock 
Psammoecus bipunctatus (Fabricius) 
luhtahärö 

Psylliodes chrysocephala (Linnaeus) 
rapsikirppa 
Ptenidium punctatum (Gyllenhal) 
pistekiiltoripsikkä 
Pterostichus graci/is (Dejean) 
luhtasysikiitäjäinen, madsvartlöpare 
Pterostichus quadrifoveolatus Letzner 
palosysikiitäjäinen, brandsvartlöpare 
Ptilium minutissimum (Ljungh) 
tarhavakoripsikkä 
Pytho abietico/a J. Sahlberg 
murroskolva, mindre barkplattbagge 
Quedius microps (Gravenhorst) 
lehtoliskokuntikas 

SIJamerilajien ,l,lhanalåiSIJUS 2000 
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Luokka Kriteerit 

vu D2 

vu B 1 +2abc 

vu B 1 +2ab 

vu B 1 +2ab 

vu D2 

vu B 1 +2abcd 

vu B 1 +2abd 

vu B 1 +2ab 

vu Bl +2c 

vu B 1 +2ab 

vu B 1 +2abd 

vu B 1 +2ab 

vu Bl +2c 

vu Bl +2c 

vu B 1 +2ab 

vu B 1 +2bcd 

vu B 1 +2abc 

vu Bl +2ab 

vu B 1 +2abcd 

vu B 1 +2abc 

vu Bl +2ab 

vu B 1 +2abc 

vu B 1 +2cd 

vu Bl +2c 

vu Bl +2ab 

vu Bl +2c 

vu D2 

vu Bl +2bd 

vu B 1 +2abd 

vu Bl +2ab 

vu B 1 +2bc 

vu B 1 +2abc 

vu B 1 +2bcd 

vu Bl +2c 

Uhanalai- Uhka-Elinym
päristöt suuden syyt tekijät 

Rih R,Ku R,Ku 

Mkv, lr Ml, R, Mp Ml, Mp 

ln, lj N N 

ln, Ri N N 

Rin,ln N N 

Ml Mp, Mu Mp 

ln, lj, Mkh N, Mi N 

lj, ln R,N R,N 

Mlv Ml, Mp Ml, Mp 

Mkv,Miv M M 

ln N N 

lk, Rjn, Ri N, Vr, R N, Vr, R 

Mkv, lr Ml, R, Mp Ml, Mp 

Mlv Ml, Mp Ml 

Mkp Mi, Ml Mi, Ml 

ln, lp N N 

lp, lh Pm, N N 

lp, Rih, Rjh N, R N,R 

Mkv Ml, Mi Ml, Mi 

Mkv Ml, Mp Ml 

ln, lt N N 

Mlv Ml, Mi, Mp Ml, Mi 

Mkp, Mkv Mi, Ml Mi, Ml 

Mlv Ml, Mp Ml, Mp 

Mlv Ml, Mp Ml 

Mlv Ml, Mp Ml, Mp 

Vsr, Rjn Y Vr, Kh 

lj, lv Pm, Kh Pm 

Rih R, Ku R,Ku 

Rjn, lk Vr, N N 

Mp, Mkh Mi, Ml Mi, Ml 

lp, lh R, N R,N 

Mkv Ml, Mi Ml, Mi 

Mlv, Mkv Mp, Mi, Ml Mp, Ml 

1990 2000 e /u 
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Laji Luokka Kriteerit Elinym-
päristöt 

Sacium pusillum (Gyllenhal) YU B 1 +2abc Mkp 
tylppäkilpukkainen, platt punktbagge 
Saprinus immundus (Gyllenhal) YU D2 Rih, ln 
outorääpetylppö, tätpunkterad sandstumpbagge 
Saprinus planiuscu/us Motschulsky YU D2 Rih, ln 
raatorääpetylppö 
Scotodes annulatus Eschscholtz YU B 1 +2ab Mkv 
harmokallokas, skäckig dubbelklobagge 
Scraptia fuscula Muller YU Bl +2c Mlv 
kytysukkulainen, brunhuvad spolbagge 
Sibinia primita (Herbst) YU D2 
solmukkikärsäkäs 
Staphylinus caesareus Cederhjelm YU Alac, Bl +2abc lh, lp, ln 
keisarilyhytsiipi 
Stenocorus meridianus (Linnaeus) YU B 1 +2abc Mlv 
salpajäärä, olikformad blombock 
Stephostethus angusticollis (Gyllenhal) YU D2 ln 
sukalymykäs 
Stilbus testaceus (Panzer) YU D2 Rin, lk, lj 
niittymykerökuoriainen 
Strophosoma fulvicorne Walton YU D2 Mkh 
silokeräkärsäkäs, krumbent klovivel 
Syntomus foveatus (Geoffroy) YU B 1 +2ab lj, ln, lv 
kuoppakatkokiitäjäinen, bronsstumplöpare 
Tanymecus palliotus (Fabricius) YU D2 lj, lp 
ketokuonokärsäkäs 
Tetratoma fungorum Fabricius YU D2 Mlv 
isovalekääpiäinen, 
blåvingad lövsvampbagge (blåvingad tickbagge) 
Trachyphloeus aristatus (Gyllenhal) YU B 1 +2abd ln 
sukaokakärsäkäs 
Tragosoma depsarium (Linnaeus) YU B 1 +2abc Mkv 
nahkuri, raggbock (ljusbrun taggbock) 
Tropideres dorsa/is (Thunberg) YU Bl +2bd Mkp, Mkv 
koivukelokärsäkäs, storfläckig plattnosbagge 

Variimorda viliosa (Schrank) YU B 1 +2ab ln 
vyösyöksykäs, varierad tornbagge 
Xestobium rufovillosum (Degeer) YU D2 Mlv 
rautio 
Zavaljus brunneus (Gyllenhal) (Eicolyctus b.) YU Bl +2c Mkv 
jurokuoriainen, umbrabagge 
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Silmälläpidettävät kovakuoriaiset 

Silmälläpidettävien lajien elinympäris
töinä metsät ja kulttuuriympäristöt ei
vät ole aivan yhtä tärkeitä kuin hävin
neillä ja uhanalaisilla lajeilla. Yhteensä 
näillä alueilla elää kaksi kolmasosaa la
jeista. Erityisesti rantojen lajeja on suh
teellisesti enemmän silmälläpidettävien 
joukossa. Myös vesien, soiden ja tuntu
ripaljakoiden lajeja on enemmän, mutta 
erot uhanalaisiin verrattuna ovat vähäi
siä. Metsissä kangasmetsien lajeja on 
enemmän kuin lehtometsien ( 46 %ja 37 
% ). Kulttuurialueilla niittyjen ja ketojen 
merkitys ei ole yhtä silmiinpistävä kuin 
uhanalaisilla lajeilla (33% kulttuurialu
eiden lajeista). Sen sijaan ruderaattialu
eiden (31%) sekä puistojen ja pihamai-

Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
suudensyyt tekijät 

Ml, Mi Ml, Mi St St u 

R, N, Ku R, N, Ku Sh Sh u 

R, N, Ku R, N, Ku u 

Ml, Mp Ml V St u 

Ml, Mp Ml, Mp Sh Sh u 

R, Ks R,Ks,Ku u 

N,Pm N,Pm St u 

Ml, Mp Ml, Mp St St u 

N N u 

N N u 

M,R M, R, Ku Sh Sh u 

R, N,Pm R,N St 

N,R N,R Sh u 

Ml, Mp Ml, Mp Sh Sh u 

N N St u 

Ml, Mi Ml, Mi V V e 

Mi, Ml, Mp Mi, Ml St St u 

N N St u 

Ml, Mp Ml Sh 

Ml, Mi Ml, Mi St St u 

den (23,1%) lajien osuus silmälläpidet
tävistä on selvästi suurempi kuin uhan
alaisista. 

Silmälläpidettävien lajien uhkateki
jänä on ollut useaminin rakentmninen 
kuin uhanalaisilla lajeilla (24,5% ), kun 
taas lahopuiden väheneminen (26,0%) 
ja avoimien alueiden sulkeutuminen 
(14,8%) ovatolleetmerkitykseltään pie
nempiä. 



Silmälläpidettävien kovakuoriaisten luettelo 

Laji Luokka Elinympäristöt Uhanalaisuuden syyt Uhkatekijät 1990 2000 

Acrotona muscorum (Brisout de Barneville) NT lh, ln N N 
Acupalpus consputus (Duftschmid) NT Rjn,Rin R R 
slanklöpare 
Agabus infuscatus Aube NT Yk Kh, Vr Kh, Vr Sh Sh 
hämytaitosukeltaja 
Agabus levanderi Heilen NT Yk Kh, Vr Kh, Vr 
Agabus moestus (Curtis) NT Yk Kh, Vr Kh, Yr 
Agabus pseudoclypea/is Scholtz NT Yk Kh, Vr Kh, Vr 
Agabus strio/atus (Gyllenhal) NT Vsr Kh, Vr Kh, Vr 
Agathidium pallidum (Gyllenhal) NT Mkv Ml, Mp, Mi Ml, Mp Sh Sh 
kalvaskeräpallokas 
Agrypnus murinus (Linnaeus) NT ln N N 
hietaseppä 
Ampedus suecicus Palm NT Mkv Ml, Mi Ml V St 
rusoseppä, nordlig rödrock 

(nordlig rödvingeknäppare) 
Anopleta sodermani Bernhauer NT Mkv M M 
Anthaxia godeti Gory NT Mk Ml Ml 
ahvenankauniainen 
Anthicus bimaculatus (llliger) NT Rih, Rjh R,Ku R,Ku 
täpläantikainen, tvåfläckig snabbagge 
Aphodius contaminatus (Herbst) NT ln, lv N,Pm N H Sh 
tadelantiainen 
Aphodius hirtipes Fischer v. Waldheim NT ln N,Pm N St 
auhtolantiainen 
Aphodius paykulli Bedel NT lh N N 
täplälantiai nen 
Aphodius pusillus NT ln, lh N N 
pikkulantiainen 
Apion brundini Wagner NT Tk Kh,R,Ku Kh, R, Ku 
lapinnirppu 
Apion /aticeps Desbrochers des Loges NT ln N N 
suomunirppu 
Apion onopordi Kirby NT R R 
karhiaisnirppu 
Apion opeticum Bach NT Ml Mp Mp 
hernenirppu, vårärtspetsvivel 
Atheta atomaria (Kraatz) NT Mk, lh 
Atheta fungicola (Thomson) NT Ml Mp, Ml Mp, Ml Sh 
Atheta hyperborea Brundin NT Sn 0, Kh Kh, 0 Sh Sh 
turjansirkeinen 
Atheta /atifemorata Brundin NT Rjn Vr Vr 
Atheta marcida (Erichson) NT Ml, lp Mp Mp 
Atheta ravilla (Erichson) NT Ml, lh Mp Mp 
Atholus bimaculatus (Linnaeus) 

laikkutylppö NT lp, lr R R 
Atomaria abietina Reitter NT Mkv Ml, Mi Ml, Mi 
Atomaria barani Brisout de Barneville NT Rjn, lk Vr Vr 
Atomaria clavigera Ganglbauer NT Mlv Ml, Mp Ml, Mp 
Atomaria e/ongatula Erichson NT Mkv Ml, Mi Ml, Mi 
Atomaria pseudaffinis Johnson & Strand NT Mkv Ml, Mi Ml, Mi 
Atrecus Jongiceps (Fauvel) NT Mlv, Mkv Ml Ml 
Bagous tempestivus (Herbst) NT Vsr, Rjn Kh, Vr Kh, Vr 
leinikkiliejukärsäkäs 

Barypeithes mollicomus (Ahrens) NT lp R R 
tarhakuonokärsäkäs 

Bisnius diversipennis Bernhauer (Philonthus d.) NT Rjh R,Ku R,Ku Sh Sh 
idän mantu kunti kas 
Bisnius subu/iformis (Gravenhorst) NT Mkv Ml Ml 
ontonmantukuntikas 
Bledius defensus Fauvel NT Vp, Rjn Vr Vr 
puromyyriäinen 
B/edius erraticus Erichson (8. fontinalis) NT Rjh R, Vr R, Vr Sh Sh 
turjanmyyriäinen 
Bledius longulus Erichson NT Rjh R, Yr R, Vr Sh Sh 
hoikkamyyriäinen 

,,,,,,- -r 
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Luokka Elinympäristöt Uhanalaisuuden syyt Uhkatekijät 1990 2000 

Bledius vilis Mäkiin NT Rjh R, Vr 
Bothrynoderes affinis (Chromoderus a.) NT Rih R,Ku Sh 
kilokkikärsäkäs, sodaörtvivel 
Buprestis octoguttata Linnaeus NT Mkh Ml St 
hohtojalokuoriainen, åttafläckig praktbagge 
Calitys scabra (Thunberg) NT Mkv Ml, St 
rosopehkiäinen, skrovlig flatbagge 

Catops fuscus (Panzer) NT lr, lp R 
tallirääpikäs 
Catops /ongulus Kellner NT Mkv Mi 
korpirääpikäs 
Cercyon emarginatus Baranowski NT Mkv Mi 
salopallovesiäinen 
Ceutorhynchus atomus Boheman NT ln N 
mustalitukärsäkäs 
Ceutorhynchus cochleariae (Gyllenhal) NT Rjn, Ml 
harmaal itu kkakärsäkäs 

Ceutorhynchus hampei (Brisout de barneville) NT 
tuhkaharmiokärsäkäs, mindre sandvitevivel 
Ceutorhynchus ignitus Germar NT R, 
siniharmiokärsäkäs, större sandvitevivel 
Ceutorhynchus larvatus Schultze NT Ml Mp 
kirjoimikkäkärsäkäs, större lungörtvivel 
Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham) NT lj, lv Pm, 
nystykärsäkäs 

Ceutorhynchus rugulosus (Herbst) NT lj, lp R,N 
sauniopyörökärsäkäs 
Chlaenius costulatus (Motschulsky) NT Sn 0 Sh Sh 
lettokiitäjäinen, praktsammetslöpare 
Chrysolina hyperici (Forster) NT ln 
isokuismakuoriainen 
Cis micans (Fabricius) NT Mkv 
C/eonis pigra (Scopoli) NT lj, lv 
karhiaiskärsäkäs 
Co/on bamevillei Kraatz NT Ml 

lehtokolokas 
Coniocleonus hollbergi (Fåhraeus) NT Mkh Mi, R St 
kangaskärsäkäs 
Corticaria fennica Johnson NT Mkv Ml, Mi Sh 
suomennyhäkäs, finsk mögelbagge 
Cryptarcha strigata (Fabrici us) NT Mlv Mp, Ml Sh 

juomumäihiäinen 
Cryptocephalus coryli (Linnaeus) NT M Mi 
rusopiilopää, röd fallbagge 
Cryptophagus fuscicornis Sturm NT Mlv, Mkv 
ontonsalasyöjä 
Cryptophagus lysholmi Munster NT Mkv 
runkosalasyöjä, stubbfuktbagge 

Cyphaea /atiuscula Sjöberg NT Mkv Sh Sh 

kuusenlaakavilistäjä 

Dasytes fusculus (llliger) NT Sr 0 

hoikkatakukas 
Dermestes laniarius llliger NT Rih, ln R,Ku 
hietaihrakuoriainen 
Dermestes poimi Sjöberg NT Mkv Ml, 
saloihrakuoriainen, urskogsänger 
Dienerella c/athrata (Mannerheim) NT Mlv 
lehtokaito 
Donacia fennica (Paykull) NT Vsr Kh, Sh 
piurukuoriainen, kasgräsbock 
Dorytomus dejeani Faust 
poppelinnorkkokärsäkäs NT M Mp 

Dorytomus lapponicus J. Sahlberg NT Tk 

lapinnorkkokärsäkäs 
Dyschirius angustatus (Ahrens) NT Rjh R,Ku 

hoikkamyyräkiitäjäinen, mjälgrävare 

Ecanus glaber (Fabricius) NT Rjn, Sr Vr, 0 Sh Sh 

luhtahaiskiainen, nordlig drevbagge 
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Laji Luokka Elinympäristöt Uhanalaisuuden syyt Uhkatekijät 1990 2000 

Eledona agricola (Herbst) NT Mlv Ml, Mp Ml, Mp 
rikkikääpäpimikkä 

Enicmus apicalis J. Sahlberg NT Mkv Mi, Ml Mi, Ml 
salonärviäinen, slemsvampmögelbagge 

Enicmus histrio Joy & Tomlin NT lp, lh R,N R,N 
tarhanärviäinen 
Enicmus lundbladi Palm NT Mkv Ml, Mp Ml, Mp 
haapanärviäinen, aspmögelbagge 
Epuraea longiclavis Sjöberg NT Mkv Ml, Mi Ml, Mi 
Epuraea longula Erichsan NT Mkv Ml, Mi Ml, Mi 
Epuraea rufobrunnea Sjöberg NT Mlv Ml Ml 
Eucinetus haemorrhoidalis (Germar) NT ln N,R N,R 
ketolahepoukko 
Exocentrus lusitanus (Linnaeus) NT Mlv, lp Ml, Mp Ml, Mp 
lehmuksenoksajäärä 

Fleutiauxellus maritimus (Curtis) NT Rjh R,Ku R,Ku 
tenonseppä 
Gnypeta ripicola (Kiesenwetter) NT Yp Yr Yr 
purorantavilistäjä 
Graptodytes bilineatus (Sturm) NT Ysr Kh, Yr Kh, Yr Sp Sh 
suikujuovasukeltaja 

Haliplus fluviatilis Aube NT Ysr Kh, Yr Kh, Yr 
puropisarsukeltaja 
Halobrecta puncticeps (Thomson) NT Rih, Ris R,Ku R,Ku 
Harpalus nigritarsis Sahlberg NT Srk 0 0 Sh Sh 
ventoharvekiitäjäinen, myrfrölöpare 
Heptaulacus villosus (Gyllenhal) NT ln N N 
niittymantuainen, ängjordbagge 

Heterocerus hispidulus Kiesenwetter NT Rih R,Ku R,Ku 
hietatöyryläs 
Hister funestus Erichsan NT lh, ln N,Pm N St St 
sittaukkotylppö 
Hydnobius tibialis J. Sahlberg NT Rjh 
Hydraena pulchella Germar NT Yp, Yk Kh, Yr Kh, Yr Sh 
jokirihmavesiäinen 
Hydroporus discretus Fairmaire NT VI, Yp Yr, Kh Yr, Kh 
Hydroporus gyllenhalii Schiödte NT Ya, S Yr, 0 Yr, 0 
Hydrosmecta tenella (Mannerheim) NT Rjh R,Ku R,Ku 
Hylesinus crenatus (Fabricius) NT Mlv Ml, Mp Ml, Mp 
isosaarnenniluri 
Hylesinus fraxini (Panzer) NT Mlv Ml, Mp Ml, Mp 
pikkusaarnenniluri 
Hypera denominanda (Capiomont) NT ln N N 
vi rnakärsäkäs 
Hypera diversipunctata (Schrank) NT Rjn, lk N N 
tähtimökärsäkäs 

Hypera obovata (Csiki) NT Tk R,Ku R,Ku,Kh 
kurjenhernekärsäkäs 
Hypera plantaginis (Degeer) NT Ris R,Ku R,Ku 
maitekärsäkäs 
Hypera zoilus (Scopoli) NT lj, lv, ln R,N R,N 
hämykärsäkäs 
Hyperaspis inexpectata Gi.inther NT lh, ln N N,R Sh Sh 
sysipirkko 
Hypocaccus rugiceps (Duftschmid) NT Rih, Rjh R,Ku R,Ku Sh Sh 
peilitylppö 
Hypulus bifasciatus (Fabricius) NT Mlv Ml, Mp Ml, Mp 
vyökeiju, enbandad brunbagge 
lschnoglossa obscura Wunderle NT Mkv, Mlv Ml, Mp Ml, Mp 
lschnopoda coarctata (Erichson) NT Rj Yr Yr 
Laccophilus biguttatus Kirby NT Ysk Kh, Yr Kh, Yr 
Lacon conspersus (Gyllenhal) NT Mkv Ml, Mi Ml, Mi 
häiväpiiloseppä, tallfjällknäppare 
Lacon fasciatus (Linnaeus) NT Mkv Ml, Mi Ml, Mi St St 
vyöpiiloseppä, bandad fjällknäppare 
Leiodes fracta (Seidlitz) NT ln N N St St 
ukkomultapallokas 

Leiodes rubiginosa (Schmidt) NT ln N N 
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Laji Luokka Elinympäristöt Uhanalaisuuden syyt Uhkatekijät 1990 2000 

Leiopus nebulosus (Linnaeus) NT Mlv Ml, Mp Ml, Mp 
tammikatkiainen 
Leptusa ruficol/is (Erichson) NT Mlv Ml, Mp Ml, Mp 
Liogluta longiuscu/a (Gravenhorst) NT lp, lh, Ml Mp, R Mp, R 
Liogluta pagana (Erichson) NT lp, lh, Ml Mp, R Mp, R 
Longitarsus apicalis (Beck) NT lk, lj N,R N,R 
Longitarsus fulgens (Foudras) NT lk N N 
Longitarsus holsaticus (Linnaeus) NT Rjn, Rin N, Vr N, Vr 
kuusiokirppa, kärrspirejordloppa 
Longitarsus lycopi (Foudras) NT Rjn, lk N N 
Longitarsus tabidus (Fabricius) NT ln, lj N N 
tulikukkakirppa 
Lordithon pulchel/us (Mannerheim) NT Mkv Ml, Mp Ml, Mp Sh 
kaunotattivaajakas 
Lordithon trinotatus (Erichson) NT Ml Mp Mp 
Mantura rustica (Linnaeus) NT lp, lj R,N R,N 
hierakkakirppa 
Margarinotus purpurascens (Herbst) NT lj, ln N N St St 
orvoisotylppö 
Mecinus col/aris Germar NT Rin, Ris R,Ku R,Ku 
meriratamokärsäkäs 
Megatoma pubescens (Zettestedt) NT M, Tk, R 
siljokuoriainen, ljus tallänger 
Melandrya dubia (Schaller) NT Mkv, Mkp Ml, Mp Ml, Mp St St 
isomustakeiju, djupsvart skuggbagge 
Melanophila acuminata (Degeer) NT Mp Mi Mi St St 
kulokauniainen, sotsvart praktbagge 
(brandpraktbagge) 
Meligethes ovatus Sturm NT lj, lp R,N R,N 
maahumalakiillokas 
Micridium ha/idaii (Matthews) NT Mkv Ml, Mp Ml, Mp 
Microrhagus lepidus Rosenhauer NT Mlv Ml, Mp Ml, Mp Sp Sh 
raitasepikkä 
Monotoma spinicol/is Aube NT lp R R 
Mordel/istena rhenana Ermisch NT ln N N 
Myllaena brevicornis (Matthews) NT VI, Vp Vr Vr 
Nanophyes circumscriptus Aube NT Rin R,N R,N 
keltakirjonirppu 
Nebria Iivida (Linnaeus) NT lj, Rih, Rjh R,Ks,Ku R, Ks, Ku 
vaaleasydänkiitäjäinen, spöklöpare 
Neophytobius muricatus NT Vsr Kh, Vr Kh, Vr Sp Sh 
Brisout de Barneville 
pikkurutakärsäkäs 
Nicrophorus humator (Gleditsch) NT M y y 

mustaturkkilo 
Normandia nitens (MUIIer) NT Vk, Vp, Vsk Kh, Vr Kh, Vr Sh Sh 
vaskikuoksanen 
Ochthebius bico/on Germar NT Vsr Vr Vr 
Ocypus picipennis (Fabricius) NT ln, lj N,Pm N St 
laidunlyhytsiipi 
Otiorhynchus arcticus (0. Fabricius) NT Rj R,Ku R,Ku 
lapinkorvakärsäkäs 
Paranopleta inhabilis (Kraatz) NT Mkp, Mkv Mi, Ml Mi, Ml St 
kulosirkeinen, brandkortvinge 
Peltis grossa (Linnaeus) NT Mkv Ml Ml St St 
isopehkiäinen, större flatbagge 
Philonthus discoideus (Gravenhorst) NT lp, lh R,N R,N 
tarhamantukuntikas 
Philonthus ebeninus (Gravenhorst) NT lp, lh R,N R,N 
Philonthus /ongicornis Stephens NT lp, lh, Rih R,N R,N St St 
sarvimantukuntikas 
Phloiotrya rufipes (Gyllenhal) NT Mlv Ml, Mp Ml, Mp 
ruskokeiju, svartbrun brunbagge 
Phyllotreta atra (Fabricius) NT lj, lv Pm, Kh Pm, Kh 
mustakirppa 
Phyllotreta ochripes (Curtis) NT lj R R 
Pityogenes irkutensis Eggers NT Mkv Ml, Mi Ml, Mi 
idäntähtikirjaaja, sibirisk barkborre 

21.8 ~tiofu~ralct.jif!n ~Jhe~.n~l~jsuus ~090 



Laji Luokka Elinympäristöt Uhanalaisuuden syyt Uhkatekijät 1990 2000 

Prionus coriarius (Linnaeus) NT Mkv Mi, Ml Mi, Ml 
karvari, taggbock 
Prionychus ater (Fabricius) NT Mlv Ml, Mp Ml, Mp Sh Sh 
lännenvaajapimikkä, kolsvart kamklobagge 
Pseudeuglenes pentatomus (Thomson) NT Mkv Ml, Mp Ml, Mp Sh Sh 
viitosaatukainen, korthornad ögonbagge 
Psylliodes cucullata (llliger) NT ln N N 
heinäkirppa 
Pterostichus aterrimus (Herbst) NT Rjn R, Vr R, Vr St St 
uurosysikiitäjäinen, lacklöpare (strandgravlöpare) 
Ptiliolum caledonicum (Sharp) NT Mkv Ml, Mi Ml, Mi 
saloripsikkä 
Ptinus rufipes Olivier NT Ml Ml, Mp Ml, Mp 
lehtolesiäinen 
Ptinus sexpunctatus Panzer NT Mkv Ml, Mi Ml, Mi St Sh 
pesälesiäinen, nästtjuvbagge 
Rhacopus sahlbergi (Mannerheim) NT Mlv Ml, Mp Ml, Mp Sh Sh 
pajusepikkä, Sahlbergs halvknäppare 
Ripidius quadriceps Abeille de Perrin NT M y y 

torakkaloisikka 
Saperda perforata (Pallas) NT Mkv Ml, Mp Ml St Sh 
monipistehaapsanen, grön aspvedbock 
(svartfläckig aspvedbock) 
Se/atosomus nigricornis (Panzer) NT Rj R,N R,N St Sh 
mustasarviseppä 
Silpha tristis llliger NT Rih, lp, lj R, N, Ku, Pm R, N, Ku St St 
suruhaiskiainen, kullrig skinnarbagge 

Sitona humeralis Stephens NT R,N R,N 
mailashernekärsäkäs 
Sitona macularius (Marsham) NT lj, ln N N 
karvahernekärsäkäs 
Sitona puncticollis Stephens NT R,N R,N 
pistehernekärsäkäs 
Smaragdina affinis (llliger) NT Ml Mi Mi 
laikkusinipääkkö 
Smicronyx smreczynskii Soiari NT lp, lj R,N R,N Sh Sh 
humalanvieraskärsäkäs, nässelsnärjevivel 
Sphaeriestes stockmanni (Biström) NT Mkp Ml, Mi Ml, Mi 
palojahkiainen, kolsvart trädbasbagge 
Sphaerosoma pilosum (Panzer) NT Ml 
kupusieniäinen 
Stenelmis canaliculata (Gyllenhal) NT Vp, Vk Kh, Vr Kh, Vr Sh Sh 
isokuoksanen, stor klobagge 
Stenastola dubia (Laicharting) NT Mlv, lp Ml, Mp Ml, Mp 
niinijäärä 
Stenus cautus Erichsan NT lp, Ri R R 
Stenus circularis Gravenhorst NT Rj R R 
Stenus longitarsis Thomson NT Rjn N,R N,R 
Stenus subarcticus Poppius NT Rjn R R 
Stephanopachys linearis (Kugelann) NT Mkp, Mkv Mi, Ml Mi, Ml St St 
havuhuppukuoriainen, slät tallkapuschongbagge 
Stephanopachys substriatus (Paykull) NT Mkp, Mkv Mi, Ml Mi, Ml St St 
mäntyhuppukuoriainen, grov tallkapuschongbagge 
Stephostethus alternans (Mannerheim) NT Mlv, Mkv Ml Ml Sp Sh 
vaihtolymykäs 
Tachinus punctipennis 0- Sahlberg) NT lj, lp, ln R,N R,N 
kapohaaskavaajakas 
Tetropium aquilonium Plavilstshikov NT Mkv Mi Mi Sh Sh 
pohjankuusijäärä, nordlig barkbock 
Thanatophilus dispar (Herbst) NT Rih, Rj R,Ku R,Ku St St 
nystyhaiskiainen 
Tomoxia bucephala Costa NT Mkv, Mkp Ml, Mp Ml, Mp St St 
haapasyöksykäs, bredhalsad tornbagge 
Trissemus impressus (Panzer) NT Rjn Vr, N Vr, N 
Trixagus atticus Reitter (T. caucasicus) NT Mkv M M Sh Sh 
idänvalekauniainen 
Tropiphorus elevatus (Herbst) NT Ml, lp Mp Mp 
lehtokuonokärsäkäs 
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U/oma rufa (Piller & Mitterpacher) 
purupimikkä 

Xylotrechus rusticus (Linnaeus) 
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luokka Elinympäristöt Uhanalaisuuden syyt Uhkatekijät 1990 2000 

Mlv 

ln 

NT Mkv, lj 

Mkv, Mkp 

Luokitusten vertailu 

Kovakuoriaisten jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella arviointi menetelmällä. 

St 
Sh 
Sp 
M 
Ei luokkaa 

Yhteensä 

RE CR EN 

54 

menetelmä 
NT DD NE Yhteensä 

3 

Taulukko 4.3. 7 4. Kovakuoriaisten uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointimenetelmällä. 

H E V Sp Yhteensä M H* 

2000 
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taantuneiden luokkaan. 
Määrän kasvu ja etenkin varsinaisten 

uhanalaisten lajien 1näärän kasvujohtuu 
useista tekijöistä. Uusia lajeja on tullut 
kaikkiin luokkiin. Eniten niitä on silmäl
läpidettävissä taantuneissa lajeissa. Laji
enuhanalaisuus on kasvanut, osa la j eis
ta on siirtynyt korkeampaan uhanalai
suusluokkaan. Puutteellisesti tunnetut 
lajit on nyt parantuneen tietätnyksen 
ansiosta voitu sijoittaa muihin luokkiin, 
varsin usein hävinneisiin tai varsinaisiin 
uhanalaisiin. 

Vanhalla tavalla uhanalaisiksi arvioi
tujen uusien lajien elinympäristöjen ja
kaututna poikkeaa selvästi vuoden 1990 
arvioinnin tuloksista. Erilaisten kulttuu
riympäristöjen lajien suhteellinen osuus 
on suurin ( 43% ). Osuus on lähes kaksin
kertainen edelliseen arviointiin verrat
tuna (26% ). Metsälajien osuus on vas
taavasti runsaat 12 prosenttiyksikköä 
pienempi kuin edellisessä arvioinnissa 
(aiemmin 53%, uusillalajeilla41 %). Ve
siympäristöjen kuoriaislajeja on hieman 
vähemmän (ennen 8 %, uudet 6 %),ja 
rantojenlajeja puolestaan hieman enem
män (ennen 10%, uudet 11 %) kuin vuo
den 1990 arvioinnin jakautumassa. 

Jos jätetään silmälläpidettävien luo
kan sisäiset ja puutteellisesti tunnettu
jen lajien siirtymiset muihin luokkiin 
huomiotta, on 53 kovakuoriaislajin 
uhanalaisuus kasvanut ja 29lajin alentu
nut. Viimeksi mainittu ryhmä sisältää 
myös luokkaan M siirrettyjä lajeja. Näi
den lajien elinympäristöjen vertailu on 
mielenkiintoinen. Uhanalaisuus kasvoi 
erityisesti kulttuurialueiden lajeilla (51 
%) ja varsin paljon myös metsälajeilla 
( 43% ), muiden elinympäristöjen lajeilla 
muutokset olivat vähäisempiä. Jos ja
kautumaa verrataan vuoden 1990 arvi
ointiin tai uuteen arviointiin, voidaan 
havaita kulttuurialueiden lajien osuuden 
olevan lähes kaksinkertainen. Metsien, 
rantojen ja aivan erityisesti vesienlajien 
osuus on selvästi pienempi. 

Niiden lajien, joiden uhanalaisuus on 
alentunut, elinympäristöjakautuma 
poikkeaa hyvin merkittävästi kaikkien 
uhanalaisten lajien jakautumasta. Niin 
metsien (59 % ), kuin rantojen (14 % ), 
vesien (10%) tai soidenkin (3 %) lajien 
osuus on hieman korkeampi kuin näi-
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den ympäristöjen lajien osuus kaikista 
uhanalaisista lajeista sekä vuoden 1990 
että uudessa arvioinnissa. Sen sijaan 
kulttuurilajien osuus (14 %) on puolet 
piene1npi. Lisäksi niistä neljästä kulttuu
rilajista, joiden uhanalaisuus katsottiin 
alentuneeksi, kolme on aiemmin hävin
neeksi arvioituja lajeja, jotka ovat löyty
neet uudelleen, mutta jotka ovat edelleen 
suuressa vaarassa hävitä. 

Luettelosta poistetut lajit. Aiemmas
ta uhanalaisten kovakuoriaisten luette
losta on 14 lajia poistettu ja siirretty 
luokkaan M, muuttunut arviointi. Yksi 
lajeista, lehmussepikkä (Microrhagus 
lindbergi) on synonymisoitu lajin M. pyg
maeus kanssa. Kaikki lymykuoriaisen 
( Globicornis corticalis) suomalaiset löydöt 
ovat osoittautuneet vir hemäärityksiksi. 
Muista 12lajista 7 on metsälajeja. Mm. 
vanhoissa metsissä elävät pikkujaakko 
(Acanthocinus griseus), oranssiseppä 
(Ampedus nigroflavus), läikkäkarvasieni
äinen (Mycetophagus quadripustulatus), 
keltasukaskääpiäinen (Sulcacis fronticor
nis), orpohaaskavaajakas (Tachinus basa
lis) ja pulskahelysieniäinen (Triplax rufi
pes) arvioitiin uusienlöytöjen perusteel
la niin laajalle levinneiksi ja runsaiksi, 
että niitä ei enää voida pitää uhanalaisi
na. Osa näistä lajeista on saattanut jopa 
runsastua ja laajentaalevinneisyysaluet
taan viime vuosiky1nmenellä. Kaikki ar
vioitiin myös elinvoimaisten luokkaan 
LC kuuluviksi. 

Tuomenpisarpirkko (Halyzia sedecim
guttata)näyttääfluktuoivan. Se on palau
tunut lukuisille paikoille, joista se välillä 
on puuttunut. Hiekkarannoilla elävä me
risinappikirppa (Psylliodes marcida) on 
osoittautunut uusissa selvityksissä huo
mattavasti aiempia arvioita laajemmalle 
levinneeksi. Jokirannoilla elävän venään
nupiaisen (Stenus excubitor) tilanne on 
samankaltainen. Lounerutavesiäinen 
(Anacaena limbata) ja rimpikuoriainen 
(Donacia tomentosa) näyttävät hyötyvän 
vesistöjen rehevöitymisestä, ja ainakin 
jälkimmäinen näyttää valloittavan uusia 
alueita. Aiemmin silmälläpidettäviin 
puutteellisesti tunnettuihin lajeihin 
kuulunut puolanliejukärsäkäs (Bagous 
czwalinai) on uusien selvitysten perus
teella katsottu Suomessa tilapäiseksi vie
raaksi. 
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4 
Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista kovakuoriaisista, jotka 
eivät uudella menetelmällä ole uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

laji Luokka Elinym- 1990 2000 
päristöt 

Acanthocinus griseus (Fabricius) 

pikkujaakko, mindretimmerman (liten timmerman) LC Mkv St M 

Ampedus nigrof/avus (Goeze) 
oranssiseppä, orange rödrock LC Mlv, Mkv Sh M 
Anacaena limbata (Fabricius) 
lounerutavesiäinen LC Vsr Sh M 
Donacia tomentosa Ahrens 
rimpikuoriainen, blomvassbock LC Vsr Sh M 
Halyzia sedecimguttata (Linnaeus) 
tuomenpisarpirkko, sextonfläckig nyckelpiga LC Ml St M 
Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus) 
läikkäkarvasieniäinen, storvedsvampbagge LC Mlv St M 

Psylliodes marcida (llliger) 
merisinappikirppa, marvioljordloppa LC Rih Sh M 
Stenus excubitor Erichsan 
venäännupiainen LC Rj Sh M 

Su/cacis fronticornis (Panzer) 
keltasukaskääpiäinen, brun dvärgtickborre LC Mkv Sp M 
Tachinus basalis Erichsan 
orpohaaskavaajakas LC Mkv Sh M 
Triplax rufipes (Fabricius) 
pulskahelysieniäinen LC Mkv Sh M 
Agabus clypealis (Thomson) 
kilpitaitosukeltaja DD Vsk Sp Sp 
Aphthona euphorbiae (Schrank) 
tyräkkikirppa, större linjordloppa DD lv Sp Sp 
Bagous czwalinai Seidlitz 
puolanliejukärsäkäs DD Vsr Sp M 

Batrisodes venustus (Reichenbach) 

orjalapevalekas DD Mlv Sp Sp 

Scaphisoma ba/canicum Tamanini 
isokiiltopisarainen, långhornad droppbagge DD Mkv Sh Sp 
Sphaeriestes reyi (Abeille de Perrin) 
tammijahkiainen, brun trädbasbagge DD Mkv Sp Sp 
Atomaria nigripennis (Kugelann) 
navettahilvekäs NE lr, lp St V 

Blaps mortisaga (Linnaeus) 
kalmankuoriainen, vanligt dödsbud NE lr H H 
Dermestes ater Degeer 
nilikuoriainen, torrfiskänger NE lr H* H* 
Laemostenus terrico/a (Herbst) 
kellarikiitäjäinen, källarlöpare (mindre källarlöpare) NE lr E H 

Quedius assimilis (Nordmann) 
luoriliskokuntikas, småögd lundkortvinge NE lr St V 

Sphodrus leucophthalmus (Linnaeus) 
holvikiitäjäinen, kvarnlöpare (större kellarlöpare) NE lr H H 

Tenebrio obscurus Fabricius 
pirttipukki, loftmjölbagge NE lr H* H* 
Tenebroides mauritanicus (Linnaeus) 
viljapehkiäinen, spannmålsgnagare NE lr H* H* 
G/obicornis cortica/is (Eichhoff) 
lymykuoriainen, barkänger Sh M 

Microrhagus lindbergi Palm 
lehmussepikkä, Lindbergs halvknäppare H M 

Suojelussa tapahtuneet muutokset lisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen ete-
läosissa ja keskiboreaalisen vyöhykkeen 

Uhanalaisten kovakuoriaisten suojelus- itäosissa. Pääosassa Etelä-Suomea oli 
sa tapahtunut merkittävin muutos on kuitenkin niin vähän jäljellä luonnonti-
ollutvanhojen metsiensuojeluohjelman laisen kaltaisia metsiä, että lisäyksellä ei 
aikaansamninen. Tuntuvin suojelualuei- ole ratkaisevaa merkitystä hemi- ja ete-
denlisäys on tapahtunut pohjoisboreaa- läboreaalisen vyöhykkeen uhanalaisim-
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pien lajien säilymiselle. Uudet selvityk
set ovat myös osoittaneet, että lahopui
den määrä osalla jo suojeltujakin alueita 
on niin vähäinen, että monet vanhojen 
metsien uhanalaisista lajeista eivät voi 
niissä elää. Pitkään talouskäytössä olleil
la suojelualuilla kestää vuosikymmeniä, 
ennen kuin luonnonmukainen kehitys 
tuottaa riittävässä määrin lahopuuta 
sekä luonnonmetsiin kuuluvia avoimia 
nuoruusvaiheen metsiä. 

Suojelun lähiajan tavoitteet 

Etelä-Suomen metsien lisäsuojelun tar
vetta mietitään parhaillaan työryhn1ässä 
(ESSU-työryhmä). Sen esittämien ta
voitteiden toteuttamisesta riippuu 1nyös 
monien Etelä-Suomen uhanalaistenko
vakuoriaisten selviytymisennuste. Uusi
en suojelualueiden määrääkin tarpeelli
sempaa on suojelualueiden laatu. Laho
puiden määrää ja laatua pitää nostaa 
niin olemassa olevilla suojelualueillakin 
kuin perustettavilla uusilla alueillakin. 
Aivan erityistä huomiota tulisi kiinnittää 
runsaslahopuustoisten sukkession alku
vaiheiden luomiseen ennallistamalla. 

Uhanalaistuvien kovakuoriaisten 
kannalta merkittävimmän ympäristön, 
erilaisten kulttuurialueiden hoitoa tuli
si lisätä huomattavasti. Esimerkiksi sopii 
Suomen ehdotukseen Natura 2000 -ver
koston alueista sisältyvä Someron Hän
täiän alue, jonka kovakuoriaislajistokin 
on alustavien selvitysten perusteella ai
nutlaatuinen. Tämän todella suuren alu
een luonteesta kovakuoristen kannalta 
tulisi pikaisesti laatia selvitys, joka otet
taisiin huo1nioon alueen hoitoa suunni
teltaessa ja toteutettaessa. Alue on niin 
suuri ja vaihteleva, että hyvin hoidettu
na se voisi yksinään säilyttää osan Inuu
ten suuressa häviämisvaarassa olevasta 
kulttuurikuoriaislajistosta. 

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää 
myös luontaisesti avoimien hiekkaran
tojen ja rantaniittyjen sulkeutumisen 
ehkäisemiseen. Alustavien selvitysten 
perusteella myös lähteillä näyttää olevan 
aiemmin otaksuttua suurempi merkitys 
uhanalaistuvien kovakuoriaisten kan
nalta. Lähteiden kovakuoriaislajistosta 
tulisikin laatia kiireellisesti selvitys. 

Erityisesti suojeltaviksi ehdotetaan 
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128lajia, kun niitä on nykyisessä luon
nonsuojeluasetuksessa 85. Asetuksen 
mukaisiksi uhanalaisiksi ehdotetaan 
kaikkiaan 322lajia. 
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4.4 Putkilokasvit 

Uhanalaisuuden arviointi 

Putkilokasvien uhanalaisuuden arvioin
nin valmisteli WWF:n kasvityöryhmä. 
Arviointityön käynnistysvaiheessa työ
ryhmän puheenjohtajanaoli Pertti Uoti
la ja sihteerinä Eija Ketnppainen vuoden 
1997loppuun saakka. Vuoden 1998 alus
ta puheenjohtajana jatkoi Henry Väre ja 
sihteerinä Terhi Ryttäri. Uhanalaisarvi
ointiin ovat osallistuneet edellä mainit
tujen lisäksi Aulikki Alanen, Sirkka Ha
kalisto, Carl-Adam H~ggström, Tiina 
Kanerva, Arto Kurtto, Juha Pykälä, Veli
Pekka Rautiainen ja Reima Välivaara. 
Lisäksi työtä ovat kommentoineet sen 
eri vaiheissa mm. Kaisu Aapala, Raimo 
Heikkilä, Päivi Kare, Tapani Kettunen, 
Matti Kääntönen, Unto Laine, Antti 
Latnmi, Raino Lampinen, Janne Lampo
lahti, Leif Lindgren, Jaakko Nurmi, Veik
ko Salonen, Kimmo Syrjänen, Tauno Ul
vinen ja Seppo Vuokko. 

Kasvityöryhmä piti useita kokouksia, 
joissa pohdittiinlajien kantojen elinvoi
maisuutta ja 1nahdollista uhanalaisuut
ta. Työn käynnistymisestä kerrottiin har
rastajille Lutukka-lehdessä (Ryttäri 
1998), jolloin pyydettiin myös harrasta
jien näkemyksiä mahdollisista uusista 
uhanalaisehdokkaista. Alustavan uhan
alaisehdokaslistan hahmotuttua lajit 
jaettiin valmisteltavaksi vastuuhenki
löille. raulukot ja lajikohtaiset perustelut 
toimitettiin myös usehnpiin kasvimuse
oihin halukkaiden nähtäväksi ja kom
mentoitavaksi. Kootun aineiston pohjal
ta laaditaan erillinen julkaisu. Kasvityö
ryhmän kaksipäiväinen arviointisemi
naari pidettiinlokakuussa 1998Nuuksi
ossa. Alustavia luetteloita esiteltiin 
myös harrastajille, tutkijoille ja muille 
kiinnostuneille kesäisissä harrastajase
minaareissa 1997- 1999. 

Suomen vakinaisten putkilokasvitak
sonien kokonaismäärä on noin 3 200 la
jia, alalajia ja variaatiota eli muunnosta 
(vrt. Kurtto & Lahti 1987). Tarkasteltavi
en putkilokasvitaksonien ryhmää rajat
tiin etukäteen. Arvioimatta jätettyjen 
taksonien suurimmat ryhmät ovat ne 
apmniktiset kasvisuvut, joissa on run
saasti pikkulajeja (yhteensä yli 1200 tak-
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taksonien 1näärä on noin 1 
luokitteluun riittävät tiedot olivat 
taksonista. 
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mäkiorvokki Viola collina). D-kriteerissä
kin valittiin perusteeksi useammin 
esiintymien kuin yksilöiden määrä. Pel
kästään yksilömääriin pohjautuvienkri
teerien käyttöä pidettiin putkilokasvien 
arvioinnissa perusteltuna vain silloin 
kunlajin populaa tioiden yksilömäärä oli 
jokseenkin varmasti ja luotettavasti las
kettavissa, eli lähinnä puu- ja pensaslaji
en sekä joidenkin harvinaisten mukulallis
ten kämmeköiden arvioinnissa. 

Sukupolven pituuden määrittely on 
yksivuotisilla ja lyhytikäisillä kasveilla 
helppoa, mutta monivuotisilla kasveilla 
useimmiten mahdotonta tutkimustie
don puuttuessa. Tämän vuoksi useimpi
en pitkäikäiseksi tiedettyjen kasvien su
kupolven pituudeksi määriteltiin 10- 30 
vuotta, jolloin tarkastelun kohteena ol
lut kolmen sukupolven pituinen ajanjak
so oli yleensä 30-75 vuotta (kun 75 vuot
ta on sovittu maksimijakso ). Lyhytikäi
set kasvit näyttävät arvioinnissa jäävän 
taantumis- eli A-kriteerin perusteella 
alempiin uhanalaisluokkiin kuin pitkä
ikäiset lajit. Erityisesti näin tapahtui sil
loin,kunlajin voimakkain taantuminen 
arvioitiin tapahtuneeksi yli kymmenen 
vuotta eli kolme sukupolvea aikaisem
Inin. Siemenvaraston olemassaoloa ei 
otettu humnioon sukupolven pituutta 
määriteltäessä. 

Pirstoutu1nisen määrittely ja sovelta
minen oli niin ikään hankalaa. Silloin 
kunkasvin leviämiskyky on huono ja sen 
elinympäristöt ovat vähenemisen takia 
pirstoutuneet, on selvää että lajin häviä
misriski kasvaa. Toisaalta kaukolevin
tään kykenevien lajien, joiden elinympä
ristöt sijaitsevat luontaisesti hajallaan 
( esim. serpentiinikallioiden sanikkai
set), häviämisriskiin esiintymien pirs
toutuneisuuden ei pitäisi vaikuttaa. Ar
vioinnissa pirstoutuneiksi tulkittiin kui
tenkin sekä taantumisen vuoksi että 
luontaisesti huomattavan harvakseltaan 
esiintyvät lajit. Pirstoutumisen määritte
lyyn vaikuttaa suuresti myös tarkastelu
mittakaava: vaikka Suomen kartalla kat
sottuna kasvin esiintymät sijaitsisivat 
keskittyneesti esimerkiksi Ahvenan
maalla tai Hämeessä, saattavat ne silti, 
kasvin leviämiskyky huomioon ottaen, 
sijaita niin pirstoutuneesti, etteivät 
esiintymät ole enää toisiinsa yhteydessä 
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siementen tai siitepölyn leviämisen kaut
ta. Arvioinnissa tällaisia keskittyneesti 
esiintyviä lajeja ei ole tulkittu pirstoutu
neiksi. 

Yksilömäärien suurten vaihteluiden ja 
siemenvaraston merkitys häviämisriskin 
arvioinnissa jäi hieman epäselväksi. Kri
teerien mukaan suuret vaihtelut lisäävät 
häviämisriskiä. Vaihtelut yksilömäärissä 
ja maaperän siemenvarasto ovat kuiten
kin monille kasveille strategia, jolla ne 
selviävät pitkienkin epäsuotuisten jakso
jen yli ja siten pikemminkin alentavat 
häviämisriskiä. Tämän vuoksi kohtaa B3 
käytettiin hyvin varovaisesti ja vain niillä 
suuresti vaihtelevilla lajeilla, joilla ei tie
detä olevan pitkäikäistä siemenvarastaa 
( esim. noidanlukot Botrychium spp., me
riotakilokki Salsola kali ssp. kali). 

Esiintymisalueen koko laskettiin oh
jeiden mukaisesti 5 x 5 km2 tai 2 x 2 km2 

ruutujen avulla. Esiintymien määriä arvi
oitiin tai laskettiin tapauskohtaisesti. Esi
merkiksi tunturikasveilla yhdeksi esiinty
mäksi on saatettu laskea koko tunturin 
tietty rinne, vaikka se ylittäisikin muu
toin käytetyn 25 km2 ruudun koon. Toi
saalta vuorikuisman (Hypericum monta
num) jaitämerenlaukkaneilikan (Armeria 
maritima ssp. intermedia) useat osapopu
laatiot yhdistettiin yhdeksi esiintymäksi, 
koska ne sijaitsevat samalla 2 x 2 km2 ruu
dulla. 

A-ja B- kriteereitä käytettiin putkilo
kasvien arvioinnissa eniten. A-kriteeri oli 
tärkein luokiteltaessa esimerkiksi soiden 
ja perinnebiotooppien kasveja tai muita 
jatkuvasti taantuvia lajeja, joilla kasvu
paikkoja tiedetään kuitenkin olevan koh
tuullisen paljon. A-kriteeri sallii jonkin 
verran epätarkankin tiedon hyödyntämi
sen ja yleistämisen. B-kriteeriä käytettiin 
paljon arvioitaessa sellaisia taantuvia la
jeja, jotka ovatyleensä selvästi vähälukui
sempia kuin A:lla luokitellut, mutta toi
saalta liian runsaita D-kriteerin sovelta
miseen. Arvioinnin perusteella C-kritee
ri soveltuu putkilokasveille huonoim
min, koska se perustuu pelkästään tark
koihin tietoihin yksilömääristä. Sitä käy
tettiin putkilokasvien luokituksessa sel
västi vähiten. D-kriteeri on putkilokasvi
en arvioinnissa käyttökelpoinen silloin, 
kun kasvin esiintymisalueesta on hyvät 
tiedot. 
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Jakautuminen luokkiin 

Tarkastellusta putkilokasvilajistosta (n. 
1240 taksonia) oli arviointia varten riit
tävät tiedot 1 208 taksonista. Niistä 928 
taksonia (76,8%) arvioitiin elinvomaisi
siksi, eikä niillä katsota olevan häviämis-

riskiä lähitulevaisuudessa. Arvioiduista 
taksoneista uhanalaisia on 180 (14,9%) ja 
silmälläpidettäviä 93 (7,7% ). Puutteel
lisesti tunnettujen luokassa on 32 taksonia, 
joiden taksonomiasta ja/tai levinneisyy
destä on vähäiset tai ristiriitaiset tiedot. 

Taulukko 4.4.1. Putkilokasvien jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 1240 lajia (38.3 %) Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: n.3200 lajia 
n. 2000 lajia 

Riittävät tiedot: 1 208 lajia Puutteellisesti (61.7%) 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 180 lajia ( 14.9 %) tunnetut, 

Luokka RE '2N 
Lajien lukumäärä 6 1 
Osuus 0,5% 0,1% 

228 

32 lajia 
CR EN vu NT LC 1 

32 52 96 93 928 

1 
2,6% 4,3% 7,9% 7,7% 76,8% 

Arvioinnin ulkopuolelle (NE) on jätetty luonteisiksi tulkittuja tienvarsipopulaa
viljelykarkulaiset, uustulokkaatsekämui- tioita tai vastaavia ei yleensä laskettu 
naistulokkaista etupäässä muokatuilla mukaan). 
mailla elävät kasvit (lähinnä peltorikka-
ruohoja ja painolastikasveja). Arvioimat- Hävinneet putkilokasvit 
ta jätettiin myös useita lajiryhmiä, jotka 
historiansa ja elinympäristöjensä puoles- Suomen alkuperäiskasvistosta katsotaan 
ta kuuluisivat pääosin mukaan. Näitä kuusilajia kokonaan hävinneiksi. Kam
ovat apomiktiset voikukat Taraxacum pasaniainen (Blechnum spicant) tulkitaan 
spp., n. 500 lajia, ukonkeltanot Hieracium edelleen hävinneeksi, vaikka siitä on vii
spp. s. str. n. 400 lajia, harakankeltanot me vuosina havaintoja eri puolilta maa
Pilosella spp. ja kevätleinikit Ranunculus ta. Löydöt ovat kaukolevinnän myötä 
auricomus s.lat., yli 300 lajia, sekä itsenäi- syntyneitä yhden yksilön satunnai
sesti esiintyvät risteymät, joita edellises- sesiintymiä, eikä niiden vakiintuminen 
sä tarkastelussa oli mukana. Arvioimatta vaikuta todennäköiseltä. Ainoana vakiin
jätettyjen taksonien määrä on noin 2 000, tuneenakampasaniaisesiintymänä pide
eliläheskaksikolmasosaakokomaan tak- tään edelleen Ahvenanmaalla ollutta 
sonimäärästä. Rajanveto-ongelmia ilme- esiintymää, joka tuhoutui ilmeisesti 
ni esimerkiksi suhtautumisessa alkupe- metsänkäsittelyn seurauksena. Ainoa 
räiskasvien tulokaspopulaatioihin (esiin- luonnosta hävinneeksi (EW) luokiteltu 
tymiä laskettaessa pyrittiin laskemaan putkilokasvi on siperianlillukka (Rubus 
vain alkuperäisesiin tymiä, joten tila päis- humulifolius). Sen alkuperäinen luonnon-

Hävinneiden putkilokasvien luettelo 

Laji Luokka Elinym- Uhanalai- 1990 2000 
päristöt suuden syyt 

Anemone pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 
lännenkylmänkukka, backsippa RE Mkh Ke H H 
Blechnum spicant 
kampasaniainen, kambräken RE Mk, Sk M,O, Ke H H 
Carex maritima 
käyräsara, bogstarr RE Rin H H 
Carex montana 
vuorisara, lundstarr RE ln, Mlt H H 
Herminium monorchis 
mesikämmekkä, honungsblomster RE Rin, lk, Sl R, N, Ke, 0 H H 
Stellaria humifusa 
jäämerentähtimö, ishavsstjärnblomma RE Rin R H H 
Rubus humulifolius 
siperianlillukka, sibiriskt jungfrubär '201 Sk R H H 
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kanta hävisi rakentamisen takia 1950-
luvulla, mutta kanta on pyritty palautta
maan puutarhaan siirrettyjä yksilöitä 
mikrolisäämällä ja takaisin luontoon is
tuttamalla. Muiden hävinneiden lajien 
kotimainen kanta on tiettävästilopullises
ti tuhoutunut. Kaikki hävinneiksi luokitel
lut lajit ovat alunperinkin olleet hyvin 
harvinaisia ja vain yhden tai muutaman 
tunnetun esiintymän varassa. 

Kolme kasvia eli puolet hävinneistä 
lajeista kasvoi Itämeren niittyrannoilla, 
muut metsässä, korvessa ja kedolla. Kol
men lajin häviämisen syynä pidetään ra
kentamista ja raivausta. Lännenkylmän
kukka (Anemone pulsatilla) hävisi ilmei
sesti keräilyn vuoksi. 

Uhanalaiset putkilokasvit 

Uuden luokituksen mukaan Suomen 
kasvistossa on 180 uhanalaista putkilo
kasvitaksonia. Joukossa on hyvin mo
nenlaisia lajeja yhden esiintymän harvi
naisuuksista laajalti levinneisiin taantu
neisiinkasveihin. Niittyjen, laidunten ja 
hakamaiden kasvit ovat uhanalaisten 
putkilokasvien tärkeinryhmä (ensisijai
nen elinympäristö 28 % :lla kaikista 
uhanalaisista). Toiseksi merkittävin ryh
mä ovat rantojen, erityisesti Itämeren 
rantojen kasvit (21% ). Lehdot ja harju
metsät ovat ensisijainen elinympäristö 
18% :lle uhanalaisista putkilokasveista. 
Tunturipaljakoiden kasvien osuus on la-

Taulukko 4.4.2. Putkilokasvien ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö Hävinneet Uhanalaiset Silmällä-
pidettävät 

Metsät 2 (28.6 %) 35 (19.4%) 10 (10.6 %) 
Kangasmetsät 1 3 
Lehtometsät 26 8 
Metsäpaloalueet ja muut sukkession alkuvaiheen metsät 1 
Harjumetsät 1 6 1 

Suot 1 (14.3 %) 18 (10.0 %) 7 (7.5 %) 
Letot 17 3 
Nevat 1 2 
Korvet 1 2 

Vedet II (6.1 %) 7 (7.5 %) 
Itämeri 2 
Järvet ja lammet 3 4 
Joet 2 
Purot 2 
Lähteiköt 4 1 

Rannat 3 (42.6 %) 37 (20.6 %) 14 (15.1 %) 
Itämeren hietikkorannat 6 2 
Itämeren niitty- ja luhtarannat 3 9 3 
Itämeren sora-, somerikko- ja kivikkorannat 2 
Itämeren avoimet tulvarannat 4 
Järvien ja jokien hietikkorannat 1 1 
Järvien ja jokien niitty- ja luhtarannat 5 4 
Järvien ja jokien sora- ja kivikkorannat 4 1 
Järvien ja jokien avoimet tulvarannat 6 3 

Kalliot 14 (7.8 %) 14 (15.1 %) 
Kalkkikalliot- ja louhokset 5 13 
Serpentiinikalliot ja -maa 7 
Kalliot erittelemättä 2 1 

Tunturipaljakat 15 (8.3 %) 20 (21.5 %) 
Tunturikankaat 5 7 
Tunturikalliot, -louhikot ja -kivikot 2 8 
Tunturiniityt 4 2 
Tunturikosteikot 4 3 

Perinnemaisemat ja muut ihmisen luomat ympäristöt 1 (14.3 %) 50 (27.8 %) 21 (22.6 %) 
Kuivat niityt ja kedot 1 23 14 
Tuoreet niityt 8 1 
Hakamaat, lehdesniityt ja metsälaitumet 10 4 
Kosteat niityt ja ojanpientareet 5 1 
Ojat ja muut kaivannot 3 1 
Ruderaattialueet, tienvieret ja ratapenkereet 1 

Yhteensä 7 180 93 
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jien harvinaisuuden vuoksi myös melko 
suuri, 8 %. 

Äärimmäisen uhanalaisiksi luokitel
luista lajeista suurin osa on harvinai
suuksia, joilla on vain yksi tai muutama 
esiintymä, kuten tähkähehnikkä (Melica 
ciliata), merivehnä (Elymus farctus) ja 
vuorikuisma (Hypericum montanum). 

Vaarantuneeksi luokitellun keltama
taran (Galium verum) uhanalaisuudesta 
käytiin vilkasta keskustelua. Puhdasta 
keltamataraa tapaa erityisesti Manner
Suomessa yhä harvemmin. Sen on laa
joilta alueilta jo lähes kokonaan syrjäyt
tänyt heinänsietnenen mukana Suo
meenlevinnytpaimenmatara (G. album). 
Lajit risteytyvät helposti keskenään ja 
risteymäsyntyinen hallakankeltainen 

piennarmatara (G. x pomeranicum) on 
nykyisin todennäköisesti keltamataraa 
huomattavasti yleisetnpi. Ainoastaan 
Lounais-Suomessa puhdasta keltamata
raa tapaa vielä runsaammin. Paitsi sel
vän taantumisensa vuoksi, keltamatara 
haluttiin ottaa mukaan osittain myös 
herättätnään keskustelua tulokaslajien 
vaikutuksista Suomen alkuperäiseen 
luontoon. Keltamataran suojeleminen 
edellyttää, laajalle levinneiden paimen
ja piennarmataran vuoksi, tehokasta ke
toalueiden hoitoa. Hyvin hoidetuilla 
kuivilla kedoilla keltamatara todennä
köisesti pärjää tuoreemmilla paikoilla 
viihtyvää paimenmataraaja risteymää
kin paremmin. 

Taulukko 4.4.3. Putkilokasvien ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Uhanalaisuuden ensisijainen syy Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm 

Keräily ja poiminta 1 14.3% 4 
Maa- ja kallioperän kuluminen 1 
Rakentaminen 3 42.9% 31 
Soranotto ja kaivostoiminta 7 
Peltomaiden muutokset 2 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 56 
Metsien käyttö 1 14.3% 13 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 1 
Metsien ikärakenteen muutokset 

Ojitus ja turpeenotto 15 
Vesien rakentaminen II 
Kemialliset haittavaikutukset 5 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 30 
Muiden lajien aiheuttama risteytyminen 2 
Muu tunnettu syy 1 
Syy tuntematon 2 28.6% 1 

Yhteensä 7 100% 180 

Taulukko 4.4.4. Putkilokasvien ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä 

Maa- ja kallioperän kuluminen 

Rakentaminen 
Soranotto ja kaivostoiminta 
Peltomaiden muutokset 

Avoimien alueiden sulkeutuminen 

Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 

Metsien ikärakenteen muutokset 

Ojitus ja turpeenotto 
Vesien rakentaminen 
Kemialliset haittavaikutukset 

Kannan tai esiintymäalueen pienuus 
Muiden lajien aiheuttama risteytyminen 

Muu tunnettu syy 
Syy tuntematon 

Yhteensä 

Uhanalaiset 

lkm osuus 

0.6% 
9 5.0% 

10 5.6% 
3 1.7% 

61 33.9% 
18 10.0% 
6 3.3% 

21 11.7% 
10 5.6% 
8 4.4% 

30 16.7% 
2 1.1% 

0.6% 

180 100% 

osuus lkm osuus 

2.2% 3 3.2% 
0.6% 3 3.2% 

17.2% 8 8.6% 
3.9% 4 4.3% 
1.1% 

31.1 % 23 24.7% 
7.2% 6 6.5% 
0.6% 

1 1.1% 
8.3% 7 7.5% 
6.1% 7 7.5% 
2.8% 3 3.2% 

16.7% 26 28.0% 
1.1% 
0.6% 
0.6% 2 2.2% 

100% 93 100% 

Silmälläpidettävät 

lkm osuus 

2 2.2.% 

2 2.2.% 

25 26.9% 
9 9.7% 

1.1% 
1.1% 

5 5.4% 
6 6.5% 
3 3.2% 

35 37.6% 

4 4.3% 

93 100% 
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Uhanalaisuuteen johtaneista syistä ja ilmastonlämpenemisen vaikutuksista ja 
tulevista uhkista taulukoihin on laskettu aikataulusta 1neikäläisten kasvilajien 
vainensisijainen tekijä. Useimpienlajien uhanalaistumiseen ei katsottu vielä ole
uhanalaisuuteen vaikuttavat kuitenkin vanriittävän tarkkoja ja luotettavia en
useat tekijät yhdessä, eikä niille arvioitu nusteita. Ilmaston tulevaa muutosta ei 
tärkeysjärjestys ole välttämättä aina oi- ole sen vuoksi kirjattu vielä yhdenkään 
kea. Siten taulukot eivät anna kattavaa lajin uhkatekijäksi. Ilmaston lämpene
kuvaa tilanteesta. Noin kolmasosalla minen on kuitenkin todellinen uhka, 
putkilokasveista ensisijainen uhanalai- joka koskee etenkin tunturien puurajan 
suudensyy ja uhkatekijä on avoimien yläpuolistenalueidenkasvejajakasviyh
alueiden, useimmiten erilaisten niitty- dyskuntia. Uusimpien tutkimustulosten 
jen, sulkeutuminen. Seuraavaksi yleisim- mukaan ilmaston lämpeneminen voi 
mät uhanalaisuuden syyt ovat rakenta- vaikuttaa lyhyelläkin aikavälillä monin 
minen ja toisaalta kasvien kannan pie- tavoin yksittäisten lajien populaatiobio
nuus. Molemmat on arvioitu ensisijai- logiaan jakasviyhteisöjenrakenteeseen. 
seksi uhanalaisuuden syyksi n. 17% :lle (mm. Holten ym. 1993, Grabherr ym. 
lajeista. Rakentaminen sisältää myös 1994, Henry & Molau 1997, Scetersdal & 
pellonraivauksen, joka on ollutaikanaan Birks 1997, Molau & Alatalo 1998, Arft 
merkittävin syy monen suo-, lehto- ja yin.1999). Lämpötilan nousu vaikuttaa 
niittykasvin vähenemiseen. Rakentami- kasveihin monin tavoin. Ainavihannat 
sen merkitys tulevaisuuden uhkana on kasvit kärsivät heinien ja sarojen sekä 
arvioitu selvästi pienemmäksi eli se on lehtensä pudottavien pensaiden, kuten 
ensisijainen uhkatekijä vain n. 5 % :lle vaivaiskoivun (Betula nana), saamasta 
lajeja. Tämä johtuu siitä, että pellon- kilpailuedusta. Altteimpia lämpötilan 
raivaus ei enää uhkaa lajistoa kuten en- nousulle ovat pohjoiset kasvit, joita 
nen. Sen sijaan varsinainen rakentamis- luonnehtivat alhainen sietokyky kasvu
toiminta sekä soranotto ja kaivos toimin- kauden aikaisille lämpötilan vaihteluil
ta ovat 1nerkittäviä uhkatekijöitä jatkos- le, suppea esiintymisalue ja pienet popu
sakin. Niiden osuus yhtenä putkilokas- laatiakoot Ilmaston lämpenemisen 
vien uhkatekijänä on suure1npi kuin myötämoneteteläisetkoristekasvitvoi
osuus ensisijaisena uhkatekijänä. Toisin vatlevitäluontoon ja sytjäyttääluontais
sanoen ne uhkaavat varsin usein tiettyä ta lajistoa. 
osaa uhanalaisten lajien kasvu paikoista. 

Metsien käsittely ja ojitus ovat mo
lemmat myös merkittäviä uhanalaisuu
teen ennen ja nyt vaikuttavia tekijöitä. 
Ensisijaiseksi uhanalaisuuden syyksi ne 
on molemmat arvioitu 8 %:lle putkilo
kasveista, tulevaisuuden uhkaksi 12-13 
% :lle kumpikin. Ojituksen suurempi 
osuus tulevana kuin menneenä uhkana 
johtuu siitä, että ensisijaisena historial
lisena syynä monen rehevien soiden kas
vin uhanalaisuuteen on ollut elinympä
ristöjen raivaus pelloiksi. Ojitus on 
usein ollut pitkällä aikavälillä vasta toi
seksi merkittävin uhanalaisuuden syy. 
Pelloksiraivaus on jokseenkin päättynyt 
ja ojituskin vähentynyt, mutta ojituksen 
vaikutukset kasvupaikoilla jatkuvat pit
kään. Metsätalous on lisäksi yhtenä uh
katekijänä monille kasveille. Myös niit
tykasveja uhkaa niidenkasvupaikkojen 
metsittäminen 1naatalouskäytön loput
tua. 
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luettelo 

luokka Kriteerit Elinympä- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
ristöt suudensyyt tekijät 

vulneraria ssp. polyphylla CR Dl+2 Mkh e 
östlig getväppling 

Arctophila fulva var. pendulina (A. fulva) CR Alac, Bl +2abcde Rit N, Kh, E E e 
pohjansorsimo, hänggräs +3cd 
Armeria maritima ssp. intermedia CR B 1 + 2bcde, D2 ln, Rih N, R, V e 
itämerenlaukkaneilikka 

(tanskanlaukkaneilikka), östersjötrift 
Artemisia campestris ssp. bottnica CR D2 Rih, Ris Mur V e 
perämerenmaruna, bottenhavsmalört 

Astraga/us glycyphyllos CR Dl 
imeläkurjen herne, sötvedel 
Bromus benekenii CR Bl +2c+3d 0 M E E e 

lehtokattara, strävlosta 

Carex ornithopoda CR B 1 +2cde R, N, 0 E 
räpyläsara, fågelstarr 

Cephalanthera rubra CR C2a, Dl Mlt, Mkt R, Mp, Ke E E e 

punavalkku, rödsyssla 

Cerastium alpinum* CR D2 Ks e 
tunturihärkki, Kaavin serpentiinirotu 
fjällarv, serpentinras i Kaavi 
Crepis tectorum ssp. nigrescens CR Bl+2c+3d K, Kk V e 

pahtakeltto, brantfibbla 
Dianthus superbus* CR D2 Ks E 
pulskaneilikka, Kaavin serpentiinirotu 
praktnejlika, serpentinras i Kaavi 

Draba alpina CR D2 Sh u 

kultakynsimö, gulldraba 

Elymus farctus CR D2 Rih V e 

merivehnä, strandkvickrot 

Erica tetralix CR Bl+2c, D2 Sn 0 E e 

kellokanerva, klockljung 

Galium saxatile CR B 1 +2ce lh N E e 

nummimatara, stenmåra 

Galium schultesii CR D2 Mk e 

harsomatara, slöjmåra 
Hypericum montanum CR D2 R,M E e 
vuorikuisma, bergjohannesört 
Kobresia simpliciuscula CR D2 y V Sh e 
kuusamonsarake, fleraxig sävstarr 

Me/ica ciliata CR Dl+2 K E e 
tähkähelmikkä, grusslok 

Petasites spurius CR Bl +2c, D2 Rih Kh Kh V 

rantaruttojuuri, spjutskråp 

Pimpinella major CR Bl+2cd, D2 lt M E 
isopukinjuuri, stor bockrot 

Polygonum oxyspermum CR Bl +3d, D2 Rih, Ku, Kh V e 
(P. oxyspermum ssp. oxyspermum) 
meritatar, näbbtrampört 

Rosa canina CR Dl Mlt M, 

koiranruusu, stenros 

Sa/ix pyrolifolia CR Dl 0 e 

talvikkipaju, pyrolavide 

Si/ene furcata ssp. angustiflora (5. furcata) CR Dl+2 E 
pohjanailakki, polarblära 
Sium latifolium CR D2 E e 

sorsanputki, vattenmärke 

Sorbus meinichii (S. teodori) CR Dl lh, Mlt Sh 

teodorinpihlaja, avarönn 
Stellaria crassifolia var. minor (var. brevifolia) CR Bl +2ce+3d Rin, Skr N V e 

merilettotähtimö, havssumpstjärnblomma 

aquilegiifolium CR Bl +2bc, D2 Mlt M 

aklejruta 

lucidum CR B 1 + 2ce, C2b, D2 lk Ke,Ku V e 

CR Dl+2 Rjn E e 

nysrot 
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Laji Luok- Kriteerit 
ka 

Elinympä
ristöt 

Uhanalai
suudensyyt 

Uhka
tekijät 

1990 2000 e /u 

Veronica alpina ssp. pumila 
sopulintunturitädyke, högfjällveronika 
Agrimonia piiosa 
idänveri juuri, rysk småborre 

Anagal/is minima 
pikkupunka, knutört 

Androsace septentrionalis 
ketonukki, grusviva 

Anemone patens (Pulsatilla patens) 
hämeenkylmänkukka (kylmän kukka), nipsippa 
Arctium nemorosum 
lehtotakiainen, lundkardborre 

Arenaria norvegica 
norjanarho, skrednarv 

CR 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

Armeria maritima ssp. elongata EN 

n i ittylaukkanei Iikka (puolan lau kkanei 1 i kka), backtrift 

Armeria maritima ssp. sibirica EN 

tunturilaukkaneilikka, fjälltrift 

Asperula tinctoria EN 

värimaratti, färgmadra 

Asplenium adulterinum 
serpentiiniraunioinen, brunbräken 

Botrychium simplex 
pikkunoidanlukko, dvärglåsbräken 
Botrychium virginianum 
lehtonoidanlukko, stor låsbräken 
Cardamine flexuosa 
metsälitukka, skogsbräsma 

Cardamine impatiens 
lehtolitukka, lundbräsma 
Cardamine parviflora 
rantalitukka, strandbräsma 

Carex hartmanii 
patukkasara, hartmansstarr 

Carex lepidocarpa ssp.lepidocarpa 
(C. lepidocarpa var.lepidocarpa) 
etelännokkasara (nokkasara), näbbstarr 

Carex microglochin 
sukassara, borststarr 

Carex remota 
hajasara, skärmstarr 

Carex vulpina 
ketunsara, rävstarr 

Carlina biebersteinii (C. vulgaris ssp. /ongifolia) 
idänkurho, långbladig spåtistel 
Cerastium alpinum* 
tunturihärkki, Keski-Lapin serpentiinirodut 

fjällarv, serpetinraser i Mellersta Lapland 

Cerastium fontanum ssp. vulgare var. kajanense 
kainuunnurmihärkki, serpentinhönsarv 

C/adium mariscus 
taarna, ag 

Crepis praemorsa 
vanakeltto, klasefibbla 

Diphasiastrum tristachyum 
(D. complanatum ssp. chamaecyparissus) 
harjukeltalieko, cypresslummer 

Epilobium laestadii 
turjanhorsma, lappdunört 

Euphrasia micrantha 
nummisilmäruoho, ljungögontröst 
Festuca gigantea 
lehtonata, långsvingel 

Gentianel/a campestris 
ketokatkero, fältgentiana 

Hippuris tetraphyl/a 
nelilehtivesikuusi, bred hästsvans 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

02 ~ y y Sh u 

Alac lt, lh N N, R E E e 

Bl +2abcde Rin, Rit N N, Kh V E e 

Bl +2c ln, lj N, R, M, Ks N, R, M V V e 

Alacde, Cl +2a Mkh M, Ks, Ke, R, N M, Ks, Ke, R, N St St u 

Bl +2cde Mlt, lj, lh, lp N, Mp N, Mp, R St V u 

(CR Dl +2) Tl, Tk Y Y Sh Sh u 

B 1 +2abcde ln, Rin N, Ks, R, Ke N,R V V e 

(CR 02) Tn y y V Sh u 

B 1 +2bcde ln N,R N,R V V e 

B 1 +2bcde Ks Ks, Ke Ks, Mur V V e 

B 1 + 2abcde+ 3d Rin, lk N,M,O N E E e 

Bl +2bcde+3d Mlt, Sk M,R,O M,O, Ks V V e 

Bl +2abcde VI, Slk, Mlk 0, M, Vr 0, M, Vr E E e 

02 Mlt M,R M,R V V e 

B2bcd+3d Rjt, Ris, lo, Rjk Vr, N, R Vr, N, R V V e 

Alac, Cl +2 lk, lo, Rjn R, N, Vr, 0 N,O,R E E e 

Alac Sl R,O,N O,N V V 

A 1 ac, B 1 + 2abcde Rjt, Sl, Ts Vr Vr St V e 

Cl +2a Mlk, Skr 0, R, Vr O,M V V 

B 1 +2bcde lk, lo N,Pm N,Pm V E e 

B 1 +2abcde lh, ln, lj N,M N,M V V e 

Bl +2c Ks Ks Ks V e 

Bl +2c Ks Ks, M Ks, M V V e 

02 Sl 0 0 V E e 

Alac Mlth, lh, ln N,R,M R, M, N E E e 

Alace, Bl +2b Mkkh Ks, Mi, Mur Ks, Mi, Mur Sh V u 

Bl +2c+3d Sl, VI, lo O,R,Vr O,Vr V V e 

B 1 + 2abcde+ 3d ln N, Kh N, Kh St V u 

Bl +2abcde Mlk, VI R,Ku,Vr R,Ku,Vr E E e 

Alac lt, ln, lh, Mlt N,R N, Kh, M V E e 

Alac Vi, Va N, Kh, R, Mur N, Kh, R, Mur St V u 
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Laji Luok- Kriteerit Elinympä
ristöt 

Kobresia myosuroides 
tunturisarake, enaxig sävstarr 

Liparis loeselii 
kiiltovalkku, gulyxne 
Lonicera caerulea 
sinikuusama, blåtry 

Najas f/exilis 
notkeanäkinruoho, sjönajas 
Najas tenuissima 
hentonäkinruoho, spädnajas 

Oxytropis lapponica 
tunturikeulankärki, lappvedel 
Polygala comosa 
tupsulinnunruoho, toppjungfrulin 

Primula farinosa 
jauhoesikko, majviva 

Primula nutans var. jokelae (P. nutans) 
ruijanesikko, strandviva 
Puccinellia phryganodes 
rönsysorsimo, arktiskt saltgräs 

Rosa sherardii 
okaruusu, luddros 
Rumex maritimus 
keltahierakka, strandsyra 
Salicornia europaea 
suolayrtti, glasört 

Salix arbuscula 
kääpiöpaju, risvide 
Saisola kali ssp. kali 
meriotakilokki, sodaört 

Samalus valerandi 
suolapunka, bunge 
Sedum villosum 
karvamaksaruoho, klibbig fetknopp 

Suaeda maritima 
pikkukilokki, saltört 
Viola collina 
mäkiorvokki, bergviol 

ka 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

Viola reichenbachiana EN 
pyökkiorvokki, lundviol 

Viola uliginosa EN 
luhtaorvokki, sumpviol 

Aconitum lycoctonum (A. septentrionale) VU 
lehtoukon hattu, nordisk stormhatt 

Agrostis clavata VU 
hoikkarölli, köseven 
A/chemilla hirsuticaulis VU 
sykeröpoimulehti, styvhårig daggkåpa 

Alisma wahlenbergii VU 
upossarpio, småsvalting 
Ammophila arenaria VU 
rantakaura, sandrör 
Anemone vernalis (Pulsatilla vernalis) VU 
kangasvuokko, mosippa 
Antennaria nordhageniana VU 
ruijankissankäpälä, gaissakattfot 

Arctagrostis latifolia VU 
lapinhilpi, ryssgräs 

Arnica angustifolia VU 
arnikki, fjällarnika 
Asarum europaeum VU 
taponlehti, hasselört 
Asplenium ruta-muraria VU 
seinäraunioinen, murruta 

Blysmus compressus 
litteäkaisla, plattsäv 
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vu 

(CR Ale, B 1 +2bcde, D2) Tk 

B 1 +2abcde+3d 

Dl 

Bl+2c+3d 

Bl+2c+3d 

(CR Dl +2) 

B 1 +2bcde 

Alac+2ac 

Alac+2ac 

B 1 +2abc 

Dl 

Bl+3d, D2 

B 1 + 2abcde+ 3d 

Dl+2 

Bl +2cde+3bcd 

Bl +2bcde+3d 

D2 

B2bce+3d 

Bl +2ce, C2a 

D2 

Alace, Bl +2bcdc 

Bl +2c 

Ale 

Ale 

Al ac, B2c+3cd 

D2 

Ale 

D2 

D2 

Bl +2c 

D2 

B 1 +2bcde 

Alac 

Sl 

Rjn, Mlt 

Vsr 

Vsr, Vi 

Tk 

ln, Rin 

lk, Rin, Sl, lh 

Rin 

Rit 

lh, Mlt, lj 

Rjt, Rit, lj 

Rit 

Tk 

Rih 

Rin 

Ts 

Rit 

Mlt 

Mlt 

Rjn, Skr, 
Mlk 

Mlt 

Mlk, Rj, lj 

ln, lt, lj 

Vi 

Rih 

Mk, Mkh 

Tk 

VI, Sn 

Tl, Kk, Tk 

Mlt, Mlk 

Kk 

Rin, Sl 

Uhanalai
suudensyyt 

y 

0 

N,Mp 

Kh, Vr 

Kh, Vr 

y 

N 

R,N,O 

N, R, Kh 

N, Kh 

N,M,R 

R, Kh 

N, Kh 

Ke,Ku,Kh 

N, Kh, R 

y 

N, Kh 

Mp 

R,M 

0, R, M, Vr 

R 

0 

N 

N, Kh 

R,Ku 

M, Ks, Ke, R, 

N 
y 

y 

Ke 

M 

Ks, R, Ke, Mp 

N,O 

Uhka
tekijät 

1990 2000 e /u 

y Sh 

0 E 

N,Mp V 

Kh, Vr E 

Kh, Vr V 

y Sh 

N,R E 

N,O,R,Kh St 

N, R, Kh St 

N, Kh V 

N,M,R Sh 

R, Kh Sh 

N, Kh 

y Sp 

Ku, Kh, Mu, Ke V 

N, Kh 

y 

N, Kh 

Mp 

M 

0, M, Vr 

Mp,O 

M,O 

N,R 

N, Kh 

R,Ku 

M, Ks, Ke, 

R,N 
y 

y 

Ks, Ku 

M 

Ks, R, Mp 

N,O, Kh 

Sh 

E 

V 

E 

V 

V 

Sh 

Sh 

St 

St 

Sh 

Sh 

Sh 

V 

Sh 

Sh 

V e 

E 

Sh u 

E e 

V e 

Sh u 

E 

V 

V u 

E e 

Sh u 

V e 

V u 

Sh u 

V e 

V e 

E e 

E 

E e 

V 

E e 

Sh u 

St u 

V u 

St u 

Sh u 

St u 

Sh u 

Sh u 

V e 

Sh u 

Sh u 

St 
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Laji Luok- Kriteerit 

Botrychium borea/e 
pohjannoidanlukko, nordlåsbräken 
Botrychium lanceolatum 
suikeanoidanlukko, topplåsbräken 
Botrychium matricariifolium 
saunionoidanlukko, rutlåsbräken 
Calypso bulbosa 
neidon kenkä, norna 
Campanula cervicaria 
hirvenkello, skogskloeka 
Carex appropinquata 
röyhysara, tagelstarr 
Carex bohemica 
mykerösara, svepestarr 
Carex caryophyllea 
kevätsara, vårstarr 
Carex heleonastes 
lettosara, myrstarr 
Carex hostiana 
hostinsara, ängsstarr 
Carex lepidocarpa ssp. jemtlandica 
(C. lepidocarpa var. jemtlandica) 
kuusamonnokkasara, jämtstarr 
Carex otrubae 
revonsara, blankstarr 

ka 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

Carexpaniculata VU 
lähdesara, vippstarr 
Carex pulicaris VU 
kirppusara, loppstarr 
Carex viridula var. bergrothii VU 
lettohernesara (pikkunokkasara), ävjestarr 
Car/ina vulgaris (C. vulgaris ssp. vulgaris) VU 
lännenkurho, spåtistel 
C/ematis alpina ssp. sibirica (C. sibirica) VU 
siperiankärhö, sibirisk sippranka 
Crataegus monogyna VU 
tylppäliuskaorapihlaja, trubbhagtorn 
Crataegus rhipidophylla (C. curvisepala) VU 
suippoliuskaorapihlaja, spetshagtorn 
Cypripedium ca/ceolus VU 
tikankontti, guekusko 
Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta VU 
verikämmekkä, blodnyeklar 
Dactylorhiza lapponica VU 
lapinkämmekkä, lappnycklar 
Dactylorhiza traunsteineri VU 
kaitakämmekkä, sumpnyeklar 
Dianthus arenarius VU 
hietaneilikka, stor sandnejlika 
Draba muralis VU 
vallikynsimö, lunddraba 
Draba nemorosa VU 
keltakynsimö, sanddraba 
E/atine alsinastrum VU 
isovesirikko, kransslamkrypa 

Elymus fibrosus VU 
siperianvehnä, rysselm 
Epilobium lamyi VU 
harmaahorsma, grådunört 
Epilobium obscurum VU 
tummahorsma, mörk dunört 
Epipactis palustris VU 
suoneidonvaippa, kärrknipprot 
Epipogium aphyllum VU 
metsänemä, skogsfru 

Erigeron borealis VU 
sopulinkallioinen, rosenbinka 
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Alae 

Alae, B2abede+3ed 

Alae 

Alae 
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Alae 
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D2 

Alac 

Alac 

Alae 
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Alac 
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Ale 

B 1 +3ed 

B 1 +3ed 

Alae, Bl +2abede 

Ale 

(EN D2) 

Elinympä
ristöt 

ln, lt, Tn, Rjn 

ln, Rjn 

ln, Mlt 

Mlt, Mk, Sk, Sl 

lt, lj, lh, ln 

Sl, VI, Rjn 

Rjt 

lh, ln 

Sl, Snr, VI 

Sl, Rin, lk 

Sl 

Rin, lo 

Uhanalai
suudensyyt 

N,M 

N,M,R 

N,M,R 

M, Ke, R 

N, Kh, M, R 

0, Vr 

Vr, Kh 

N,R 

R,O 

R,O,N 

O,R 

N,Pm 

VI, Skr, Sl Vr, 0 

lk, Sl, Skr R, 0, N 

Sl, Rin, Rjn 0, R 

ln, lh, lj, Rin N 

Mlt M 

lh, Mlt N, M 

lh, Mlt N, M 

Mlt, Sl, Mlk, lh R, M, 0, Ke 

Sl, Rin, lk R, 0, N, Ke 

Sl O,R 

Sl, Snr R, 0, N, Ke 

Mkh, K M, R, Ks, Ke 

ln N 

ln, lj, lr R, N 

lo Pm, R, N, Vr 

Rjn, Rjh, lj Vr 

lo, lk, lv N, Pm, Kh 

lo, VI Vr, Pm, R 

Sl, lj O,R,N 

Mlt, Sk, Sl, Mlt M, R, 0 

Tn, Tk Y 

Uhka
tekijät 

N, M, Kh 

N, M, Kh 

N, M, Kh 

M 

N, M, Kh 

0, Vr 

Vr, Kh 

N,R 

0 

O,N 

0 

N,Pm 

Vr, 0 

O,N 

0 

N 

y 

N,M 

N,M 

M, 0, N, Ke 

0, N, Mur 

0 

0, Mur 

M, R, Ks 

N 

R,N 

Pm,R,N 

Vr 

N, Pm, Kh 

Pm, R, Mur 

O,N 

M,O 

y 
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St u 

St St u 

St St u 

St St u 

St St u 

St u 

St u 

St u 

St St u 

St St 

St St u 

V V 

Sh St u 

St u 

St St u 

Sh St 

Sh Sh u 

St u 

St u 

St St u 

St St u 

Sp St u 

St St u 

St St u 

St u 

St St u 

V V u 

St u 

Sh St u 

V V u 

St St u 

St St u 

E Sh u 
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Laji Luok- Kriteerit 
ka 

Elinympä
ristöt 

Uhanalai
suudensyyt 

Euphrasia rostkoviana ssp. fennica VU 
ahosilmäruoho, finnögontröst 
Euphrasia sa/isburgensis VU 
otasilmäruoho, lappögontröst 
Fragaria viridis VU 
karvamansikka, backsmultron 
Ga/ium verum VU 
keltamatara, gulmåra 
Gentianella amare/la VU 
horkkakatkero, ängsgentiana 
Gentiane/la tenella VU 
hentokatkero, lappgentiana 
Gentianella uliginosa VU 
rantakatkero, sumpgentiana 
Geranium dissectum VU 
liuskakurjenpolvi, fliknäva 
Gymnadenia conopsea var. conopsea VU 
ahokirkiruoho, brudgran, brudsporre 
Gypsophila fastigiata VU 
kangasraunikki, såpört 
Gypsophila muralis VU 
ketoraunikki, grusnejlika 
juncus arcticus VU 
ruijanvihvilä, fjälltåg 
Lathraea squamaria 
suomukka, vätteros 
Leersia oryzoides 
hukkariisi, vildris 
Lepidium latifolium 
isokrassi, bitterkrassing 
Lithospermum arvense 
peltorusojuuri, sminkrot 
Lychnis alpina var. serpentinico/a 
serpenti i n i pi kkutervakko, 
serpentinfjällnejlika 
Malaxis monophyllos 
(Microstylis monophyllos) 
sääskenvalkku, knottblomster 
Malus sylvestris 
metsäomenapuu, vildapel 
Melampyrum arvense 
peltomaitikka, pukvete 
Melampyrum cristatum 
tähkämaitikka, korskovall 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

Melica unif/ora VU 
röyhyhelmikkä, lundslok 
Minuartia bif/ora* VU 
lapinnätä, serpentiinityyppi tai -tyypit, 
fjällnörel, serpentintyp eller -typer 
Minuartia rubella 
rusonätä, rödnörel 

vu 

Moehringia /aterif/ora VU 
laaksoarho, ryssnarv 
Myricaria germanica VU 
pensaskanerva, klådris 
Ononis arvensis VU 
kenttäorakko, stallört 
Ophrys insectifera VU 
kimalaisorho, flugblomster 
Piiulario globulifera VU 
ormio, klotgräs 
Polygala amarella VU 
katkeralinnunruoho, rosettj ungfru Iin 
Polygala vulgaris VU 
isolinnunruoho 
Potentilla anglica VU 
lännenhanhikki, revig blodrot 
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Al ac, B2bcde+3d lt, lh, ln, Rjn N, Kh, M 

(EN D2) Tn, Tk, Tl Y 

Alace, Bl +2ce ln, Kk N 

Ale+2e ln, lj, Rih, Rin, Ris, K, Kk N, Mur 

Alac, Bl +2abcde lt, lk, lh, ln, Rjn, Kk R, N, Ks 
+3d 
(EN D2) Tn, Tk, Tl Y 

Al ac, B2cde+3d Rin N 

B2abcde+3d ln, lh N, Pm, R 

Al ac lt, lh, ln N, M, Kh, R, Ke 

B2cd+3d Mkh, Kk M, Ks 

Alac, B2bcd+3d lj, ln, lp N, R 

A2c Ts, Tn, Ks, Sl Y 

Ale Ml, Mlt R,M 

D2 Vj, Vi, Rin, Rjn R, Vr, Kh 

D2 Ris y 

B 1 + 2abcde+ 3d ln, lj, lv Pm,N 

Bl +2c Ks y 

Bl +2abcde+3d Sl, Skr, VI, lo, lk O,M,R 

Alace+2e Mlt, lh R, N, Mur 

Bl +2cd+3d ln N,Pm 

Al c, B2c+3d ln, lh, K N 

D2 Mlt R, Mp 

Bl +2c Ks Ks 

D2 Kk y 

Alac+2c Mlt, Rj R, Vr 

D2 Rjs, Rjh y 

Bl+2c+3d Rin, Ris Ke 

B2c+3cd Mlt, lh, lk, Sl R,N,O 

Ale Vsk Kh 

Alc+2c lt, lh, Rin, lk, Kk, Sl N,O,R,M 

Alc+2c ln, lh N,R 

Al ace+2ce lh, Rin, ln N, Mur 

Uhka
tekijät 

1990 2000 e /u 

N, Kh, M St V u 

Y Sh Sh u 

N St u 

N, Mur St u 

N, Kh, Ks St V e 

Y Sh Sh u 

N, Kh St V e 

N, Pm, R St St 

N, Kh, M, Ke St u 

M, Ks St St u 

N, R St St u 

R V e 

M, Mp, R St u 

R, Vr, Kh E V e 

Y St Sh u 

N St V u 

Ks Sh Sh e 

0, M, Ks V V e 

M, N, Mur St St u 

N, R, M Sh V u 

N St u 

Mp V V 

Ks Sh e 

y Sh u 

Vr St St u 

y Sh Sh u 

Kh E V e 

N,O,R,M E V u 

Kh Sh St u 

N,M,O St u 

N St u 

N, Mur St St u 
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Laji Luok- Kriteerit 
ka 

Potentilla neumanniana vu Ale 
pikkuhanhikki, småfingerört 
Potentilla subarenaria vu Ale 
sakarahanhikki, taggsmåfingerört 
Primula stricta vu Alae 
lapinesikko, lappviva 
Ranunculus reptabundus vu Ale 
(R. sce/eratus ssp. reptabundus) 
sammakonleinikki, nordlig tiggarranunkel 
Ranunculus sulphureus vu Dl+2 
rikkileinikki, polarranunkel 
Rubus sektio corylifolii vu D2 
(sis. R. aureo/us 1 R. pruinosus) 
karhunvatukat, björnbär 
Sagina maritima vu B2bed+3d 
merihaarikko, strandnarv 
Sa/ix Janota ssp. glandulifera vu D2 
nystypaju, glandelvide 
Saxifraga adscendens vu Bl+2c+3d 
kalliorikko, klippbräeka 
Saxifraga hirculus vu Alac 
lettorikko, myrbräcka 
Schoenus ferrugineus vu Alac 
ruosteheinä, axag 
Scirpus radicans vu Ale, Bl +2cd 
juurtokaisla, bågsäv 
Si/ene tatarica vu Alc+2e 
tataarikohokki, ryssglim 
Torilis japonica vu Bl +2bde+3d 
punakatko, rödfloka 
U/mus glabra vu Alac 
vuorijalava, alm 
U/mus laevis vu Alae 
kynäjalava, vresalm 
Vicia cassubica vu D2 
pommerinvirna, backvieker 
Viola persicifolia vu A 1 aee, B 1 + 2abede 
rantaorvokki, strandviol 
Viola rupestris ssp. relicta vu (EN D2) 
pahtahietaorvokki, lappviol 

Silmälläpidettävät putkilokasvit 

Silmälläpidettävien lajien suurin ryhmä 
(23 %) on erilaisten perinneympäristö
jen lajit, kuten uhanalaisten kasvien jou
kossakin. Ne ovat taantuneet voimak
kaasti etenkin soveliaiden kasvupaikko
jen sulkeutumisen seurauksena. Esimer
kiksiketoneilikka (Dianthus deltoides) on 
kohtalaisesta yleisyydestään huolimatta 
luokiteltu silmälläpidettäväksi sen voi
makkaan taantumiskehityksen vuoksi. 
Monet muutkin aiemmin hyvin yleiset 
niittykasvit olisi yhtä lailla voitu luoki
tella silmälläpidettäviksi, joten ketonei
likka on 1nukana lähinnä esimerkkinä 
1nuuttuvan maaseutumme vaikutuksis
ta kasvilajistoon. 

Suemen lajien uhanalaisuus 20ÖO 

Elinympä-
ristöt 

ln, K 

ln 

Rjs, Rjn, Rjk 

Rjt, Rit, lk 

Ts 

Mlt, Rin, lj 

Ris, Rin 

Rjs 

Kk 

Sl, VI 

Sl 

Rjt 

Rjh, Rjs, lj 

ln, lj, lp 

Mlt, Mlk 

Rjn, Mlt, Kk 

Mlt, lh 

Rjs, Rjn, Rin, lk 

Kk 

Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
suudensyyt tekijät 

N,R N,R V V e 

N,R N,R V V e 

Vr, R Mu St u 

Mu, Vr Pm, Vr V V u 

y y Sh Sh u 

y y Sh Sh 

Kh, N Kh, N Sh St u 

Mur Mur Sh u 

R, Ks R, Ks Sh Sh u 

O,R 0, Vr St St u 

O,R 0 St St u 

Vr, Kh Vr, Kh V V u 

Vr Vr St St u 

R,N N,R V V 

R, Mp, Ke Mp, R, Ke St St u 

R, M, Vr Vr, R Sh St u 

N M,N V V e 

Vr, Kh, N, R, Mur Vr, Kh, N, R, Mur St St u 

y y Sh Sh e 
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Silmälläpidettävien putkilokasvien luettelo 

Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

Alchemilla samuelssonii (A. obtusa) NT lh, lk, VI N N, M, Vr 
tylppähammaspoimulehti, stubbdaggkåpa 
Allium schoenoprasum var. sibiricum NT (VU 02) Rjn, Rjs, ln N N Sh Sh 
ruijanruoholaukka, jättegräslök 
Allium ursinum, NT Mlt, lh R N,R Sh Sh 
karhun laukka, ramslök 
Allium vineale NT ln, K, Kk, lv N N 
hietalaukka, sandlök 
Anchusa officinalis NT ln, lp, lj, N,R N 
rohtorasti, oxtunga 
Anemone trifolia NT Mlth, Mkth Ks, R, Ke, Ku y Sh Sh 
alppivuokko, trillingsippa 
Antennaria porsildii NT Tk y y Sh Sh 
kaljukissankäpälä, grönkattfot 
Antennaria villifera (A. lanata) NT (VU Dl +2) Tk, Tn Ku,Ke y Sh Sh 
isokissankäpälä, lappkattfot 
Arenaria pseudofrigida (A. ciliata) NT Kk, Ks y y Sh Sh 
tunturiarho, polarnarv 
Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens NT Kk Ks Ks 
kalkkitummaraunioinen, kalksvartbräken 
Atriplex glabriuscula NT Rih, Ris Ku, Kh 
lännenmaltsa, broskmålla 
Atriplex hastata (A. calotheca) NT Rih Ku, Kh 
liuskamaltsa, flikmålla 
Botrychium lunaria NT ln, lh, Kk N, Kh N, Kh 
ketonoidanlukko, låsbräken 
Botrychium multiftdum NT ln, lh N, Kh N, Kh St 
ahonoidanlukko, höstlåsbräken 
Campanula rotundifolia ssp. gieseckiana NT Tk, Tn y y Sh 
lapinkissankello, lappblåklocka 
Campanula uniflora NT (VU 02) Tl y y Sh Sh 
kiirunankello, fjällklocka 
Carex arctogena NT Tk y y 

tunturinuppisara, huvudstarr 
Carex atherodes NT Skr, Mlk, VI, lo, lk R,M,O M,O Sh St 
vienansara, finnstarr 
Carex atrofusca NT (VU 02) Ts y y 

sysisara, svedstarr 
Carex fuliginosa ssp. misandra NT (VU 02) Tl, Kk y y 

nokisara, sotstarr 
Carex holostoma NT Tn, Ts y y 

tundrasara, kolstarr 
Carexlaxa NT Snr O,R,M O,M St 
velttosara, slakstarr 
Carex riparia NT Sk, Rjn, Mlk, lo, Rin 0, Vr, R, Pm 0, Vr, Pm Sh St 
vankkasara, jättestarr 
Catabrosa aquatica NT VI, Rit, Rjt, lo O,R,N O,N Sh St 
vesihilpi, källgräs 
Cephalanthera longifolia NT Mlt, lh, lj R Sh Sh 
miekkavalkku, svärdsyssla 
Cerastium arcticum NT (VU 02) Ts y y 

napahärkki, snöarv 
Cerastium glutinosum (C. pumilum ssp. glutinosum) NT ln, Kk N N St 
tahmahärkki, klibbarv 
Chamorchis alpina NT (VU 02) Tk, Tn y y Sh Sh 
tunturiorho, dvärgyxne 
Cinna latifolia NT Mlt, Sk, Mlk M,O,R M,O Sh St 
hajuheinä, sötgräs 
Crassula aquatica NT Rjt, Rit, Va, Vs N, Kh N, Kh 
paunikko, fyrling 
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata NT Sl, Snr, lk 0, N, R, Ke O,Mur St 
punakämmekkä, ängsnycklar 
Dactylorhiza sambucina NT ln, lh N, Mp, R N,Mp St 
seljakämmekkä, Adam och Eva 
Dianthus deltoides NT ln, lh N N 
ketoneilikka, ängsnejlika 
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Laji Luok- Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
ka päristöt suudensyyt tekijät 

Draba cinerea NT Kk y y Sh Sh 
idänkynsimö, finndraba 
Draba fladnizensis NT Tl, Kk y y 

tunturikynsimö, alpdraba 
Draba lactea NT TL,Kk y y Sh Sh 
lapinkynsimö, lappdraba 
Draba nivalis NT Kk y y 

lumikynsimö, isdraba 
Drosera intermedia NT Sn, Rjt 0, Vr 0 
pikkukihokki, liten daggört 
Dryopteris fragrans NT K,Kk y y Sh Sh 
tuoksualvejuuri, doftbräken 
Elymus a/askanus NT Kk, Rjs, K y y Sh Sh 
tunturivehnä, fjällelm 
Epipactis atrorubens NT Kk, Mlt Ke, Ks y Sh Sh 
tummaneidonvaippa, purpurknipprot 
Erigeron acer ssp. decoloratus NT Kk, Rjn, Rjh, ln, lj N, Ke y Sh Sh 
kalvaskallioinen, blekbinka 
Erigeron uniflorus ssp. eriocephalus NT Tn, Tl y y 

villatunturikallioinen, vitblinka 
Eriophorum brachyantherum NT Sir, Slk, Rj, lo, O,M M,O St 
himmeävilla, myrull 
Galium odoratum NT Mlt, Mlk, VI M,O,R M,O,R 
tuoksumatara, myskmadra, myska 
Geranium bohemicum NT Mp, lp Mi Mi 
huhtakurjenpolvi, svedjenäva 
Geranium palustre NT lk, lo, Mlk O,M? 
ojakurjenpolvi, kärrnäva 
Gymnocarpium continentale ( G. jessoense) NT Kk,K Ku, Ks, M, Ke y Sh Sh 
idänimarre, östbräken 
Gymnocarpium robertianum NT Kk Ks, M y Sh Sh 
kalkki-imarre, kalkbräken 
Helianthemum nummularium NT ln, lh N N 
päivännouto, solvända 
LoppuJa deflexa NT Kk, K y y Sh Sh 
kalliosirkunjyvä, stickelfrö 
Lathyrus niger NT Ml, Mlt, Mk M M M 
mustalinnunherne, vippärt 
Lythrum portula (Peplis portula) NT lo, Rjt, Vsr, Va Vr, N, Kh N, Kh 
ojakaali, rödlånke 
Me/ica picta NT Mlt, lh, Ris M,N M, N, Ku Sh 
mätäshelmikkä, tuvslok 
Mentha aquatica var. litora/is NT Rin N, Kh, Mur N, Kh, Mur Sh 
meriminttu, vattenmynta 
Minuartia stricta NT (VU D2) Tl, Kk y y Sh 
tunturinätä, raknörel 
Monotropa hypopitys ssp. hypophegea (M. hypopitys var. glabra) NT Mlt R,M M Sp Sh 
kaljumäntykukka, kai tallört 
Myosotis nemorosa NT Rjn, Rjt, VI, lk N N, Kh St St 
pohjanluhtalemmikki, kantförgätmigej 
Oenanthe aquatica NT Vsr, Vj, Sk Vr Vr, Kh? Sh Sh 
pahaputki, vattenstäkra 
Orchis mascula NT lh, lt, Mlt N N Sh Sh 
miehenkämmekkä, Sankt Pers nycklar 
Persicaria fo/iosa (Polygonum foliosum) NT Rjt, Vsr, Va Vr, N Vr, N, Kh 
lietetatar, ävjepilört 
Ph/eum phleoides NT ln R, N, Ks N, R, Ks St Sh 
helpitähkiö, flentimotej 
Phleum pratense ssp. nodosum (P. pratense ssp. bertolonii) NT ln, lh N N 
ketotähkiö, vildtimotej 
Polystichum Jonchitis NT (VU D2) Tl, Kk y y 

suippohärkylä, taggbräken 
Potamogeton friesii NT Vsr, Vi Kh, Vr Kh, Vr Sh Sh 
otalehtivita, uddnate 
Potamogeton polygonifolius NT Vp, Vsk, lo, Va Kh, Vr Kh, Vr Sh Sh 
tatarvita, bäcknate 
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musta-apila, brunklöver 

Trisetum su!)a/j)estre 

Woodsia glabella 

l<alliUI<IIViYrtti dvärghällebräken 
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Kh 
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Sh 

N, Kh 
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R 

Uhanalaisuusluokitusten vertailu 
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taessa havaitaan, että kaikki vanhoihin 
uhanalaisluokkiin (E ja V) kuuluvatlajit 
ovat mukana myös uusissa uhanalais
luokissa (CR, EN ja VU). Myös pääosa 
vanhan menetelmän mukaisista silmäl
läpidettävistä harvinaisista (Sh) ja taan
tuneista (St) lajista on luokiteltu uudella 
menetelmällä uhanalaisiksi ( CR, EN tai 
VU), osa uuteen NT -luokkaan kuulu
viksi. Valtaosa uuteen VU-luokkaanluo-

kitelluista lajeista on vanhalla menetel
mällä arvioitu silmälläpidettäviksi. Uu
den menetelmän mukaisista silmälläpi
dettävistä (NT) lajeista pääosa on myös 
vanhalla menetelmällä silmälläpidettä
viä, mutta 39 NT-kasvia ei ole vanhalla 
arviointimenetelmällä luokiteltu lainkaan, 
edes silmälläpidettäviksi. Puutteellisesti 
tunnetut lajit ovat samat uudessa DD-luo
kassa ja vanhassa Sp-luokassa. 

Taulukko 4.4.5. Putkilokasvien jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella arviointimenetelmällä. 

RE EW CR EN 

Vanha menetelmä 
H 6 1 
E 21 18 
V 6 27 
St 1 
Sh 5 6 
Sp 
Ei luokkaa 

Yhteensä 6 1 32 52 

Uuden ja vanhan uhanalaisarvioinnin 
erot ilmenevät putkilokasviluetteloissa 
selvimmin kahdessa suhteessa. Ensinnä
kin uudessa IUCN -arvioinnissa on luo
kiteltu silmälläpidettäviksi (NT) suuri 
joukko sellaisia harvinaisia kasveja, joil
la ei ole tiedossa ihmisen aiheuttamaa 
uhkaa. Näitä pääosin tunturiympäris
töissä esiintyviä harvinaisia kasveja ei 
vanhalla menetelmällä arvioitliina pide
tä yleensä uhanalaisina tai edes silmällä
pidettävinä. Toisaalta uhanalaisiksi on 
ensi kertaa luokiteltu suurijoukko lähin
nä niitty- ja suoympäristöjen taantuvia, 
1nutta toistaiseksi vielä melko runsaslu
kuisia kasveja. Näiden lajien ja niille so
veliaan eliny1npäristön jyrkkä vähene
minen täyttää lähestulkoon uuden me
netelmän A-kriteerin, mutta ei aina van
han arvioinnin melko tiukkoja määrälli
siä ehtoja. Tosin tällä arviointikierroksel
la luokiteltiin myös vanhan menetelmän 
mukaisesti lähinnä silmälläpidettäviksi 
useita uusia lajeja, joiden ihmistoimista 
johtuva taantuminen on jatkunut pit
kään ja vaarantaa jo selvästi lajien säily
Inisen pitkällä tähtähnellä. 

Uuden luokittelun A-kriteerin sovel
tamiseen sisältyvä 20 % taantumisraja 
kolmen sukupolven aikana on niin alhai
nen, että vaarantuneeksi olisi sen perus
teella voitu hyvin luokitella monia mui-

Uusi menetelmä 
vu NT DD NE Yhteensä 

1 8 
3 42 

22 2 57 
54 14 4 73 
20 40 1 1 73 

3 1 4 
39 39 

96 93 

takin lajeja, erityisesti taantuneita niit
tykasveja. Pohjannoidanlukko (Botrychi
um boreale), kevätsara (Carex caryophyl
lea), karvamansikka (Fragaria viridis), 
ahokirkiruoho (Gymnadenia conopsea var. 
conopsea), tähkämaitikka (Melampyrum 
cristatum ), katkeralinnunruoho (Polygala 
amarella) ja isolinnunruoho (P. vulgaris) 
ovat esimerkkejä taantuneista kasveista, 
jotka uudella tavalla on luokiteltu vaa
rantuneiksi ja vanhalla tavalla ensi ker
ran silmälläpidettäviksi, taantuneiksi. 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Vanhalla menetelmällä uhanalaisiksi ar
vioitujen putkilokasvien määrä on nous
sut vuoden 1990 luettelon luvuista yh
teensä 30 taksonilla. Kun aiemmin uhan
alaisiksi arvioidut, mutta nyt M-luok
kaan siirretyt lajit otetaan huomioon, 
niin kokonaan uusia putkilokasveja on 
luokiteltu vanhalla menetelmällä uhan
alaisiksi nyt 41 taksonia. Eniten uusia 
lajeja onluokkassa St. Näistä osa on lue
teltu edellisessä luvussa. Myös erittäin 
uhanalaisiksi on tällä kertaa luokiteltu 
selvästi aiempaa suurempi joukko kasve
ja, ja lähes kaikki uudet E-lajit olivat 
mukana aikaisempien uhanalaisluette
loiden alemmissa luokissa. 
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Taulukko 4.4.6. Putkilokasvien uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointi menetelmällä. 

H E V St Sh 

2000 8 42 57 73 734 

1990 10 34 54 50 718 

1985 7 33 43 38 565 

Edellisen tarkastelun jälkeen tiedot ja 
käsitykset monista kasveista ovat muut
tuneet. Esimerkiksi uusina uhanalaisina 
ovat nyt mukana imeläkurjenherne 
(Astragalus glycyphyllos, V), jonka Retkei
ly kasvianmukaiselle tulokastulkinnalle 
ei katsottu olevan perusteita, harsoma
tara ( Galium schultesii, E), joka löydettiin 
Suomelle uutena putkilokasvina vuonna 
1997luontaisenoloiselta metsäkasvupai
kalta Lohjalta (Pykälä 1998) sekä tuntu
rihärkin (Cerastium alpinum,V) ja pulska
neilikan (Dianthus superbus,E) vielä ni
meämättömät Kaavin serpentiinirodut. 
Perämerenmaruna (Artemisia campestris 
ssp. bottnica) on risteytymisensä takia 
taksonomisesti ongehnallinen. Tässä tar
kastelussa sillä tulkittiin olevan vain yksi 
puhdasrotuinen esiintymä Perämeren 
saaristossa. Lukuisat tien- ja radanvarsi
en esiintymät ovat luultavasti kaikki eri
asteisia perämerenmarunan ja ketoma
runan risteymiä. Tästä syystä alalajin 
luokka nousi vaarantuneesta erittäin 
uhanalaiseksi. 

Lähinnä pitkään jatkuneen taantumi
sensa vuoksi uhanalaisiksi ensi kertaa 
arvioituja lajeja ovat vaarantunut suo
layrtti (Salicornia europaea) ja silmälläpi
dettävät taantuneet kangasvuokko (Ane
mone vernalis), litteäkaisla (Blysmus com
pressus), röyhysara ( Carex appropinquata), 
mykerösara (Carex bohemica), orapihlajat 
(Crataegus monogyna ja C. rhipidophylla), 
siperianvehnä (Elymus fibrosus), suo
mukka (Lathraea squamaria) jalapinesik
ko (Primulastricta). Luettelon uusialaje
ja ovat myös harvinaiset, vaarantuneiksi 
luokitellut tunturihärkin (Cerastium al
pinum) vielä nilneämättömät Keski-La
pin serpentiinirodut sekä silmälläpidet
tävät harvinaiset lapinnädän serpentii
nirodut (Minuartia biflora), rusonätä (M. 
rubella), nystypaju (Salix lanata ssp. glan
dulifera) ja sopulintunturitädyke (Vero
nica alpina ssp. pumila). Vaarantuneeksi 
luokiteltua ruijanvihvilää Uuncus arcti-

Sp Yhteensä M H* E* 

257 II 6 3 

227 10 6 3 
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cus) uhkaa loma-asutuksen rakentami
nen Kilpisjärven Salmivaaralla. 

Aiemman arvioinnin (1990) uhanalai
sista lajeista 11 kasvia on siirretty luok
kaan M. Useimmat näistä ovat arvioin
nissa joko ihmisen mukanaan tuomiksi 
viljelykarkulaisiksi (konnantatar Bistorta 
officinalis) tai satunnaiskasveiksi (hai
susauramo Anthemis cotula ja kivikko
kurjenpolvi Geranium columbinum) tul
kittuja tai ne eivät kasva lainkaan luon
non kasvupaikoilla (painolastikasvit 
nuokkukarhiainen Carduus nutans ja iso
mesikkä Me liZotus altissimus). Piikkihär
kylästä (Polystichum aculeatum) on kaut
ta aikojen tunnettu vain yksi itiön kau
kolevinnän tuloksena syntynyt yksi
lö. Lajin ei katsottu kuuluvan alkuperäi
seen, vakiintuneeseen kasvistoomme 
(vrt. kampasaniaisen Blechnum spicant 
satunnaisesiintymät), vaikkakin yksilön 
häviämisen syynä oli keräily. Luokkaan 
M siirrettiin myös kaksi itsenäistä ris
teymää (kuusamonkorte Equisetum x 
trachyodon ja väylävihvilä]uncus x mon
tellii), jotka jätettiin arvioimatta. Aikai
semmin silmälläpidettäväksi taantu
neeksi arvioidun tuoksuverijuuren (Ag
rimonia procera) taantumisesta ei nykytie
tojen mukaan ole näyttöä, ja lajilla on 
vielä sen verran esiintymispaikkoja, et
tei sitä arvioitu enää uhanalaiseksi. Poh
janmasmalo (Anthyllis vulneraria ssp.lap
ponica) siirrettiin M-luokkaan taksono
misten muutosten takia: alalajiin sisälly
tetään nykyisin myös yleisempi, aiem
min erillisenä rotuna pidetty harjumas
malo (ssp. fennica), minkä seurauksena 
kasvin esiintymien määrä nousi monin
kertaiseksi. Jäämerentatar (Polygonum 
oxyspermum ssp. raii) siirtyiM-luokkaan 
alunperin virheellisen määrityksen takia 
laji ei ole koskaan kasvistoomme kuulu
nutkaan. 



Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitel/uista putkilokasveista, jotka 
eivät uudella menetelmällä ole uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. 4 

Laji Luokka 1990 2000 

Agrimonia procera LC St M 
tuoksuverijuuri, luktsmåborre 
A/chemilla propinqua DD Sp Sp 
pyöröpoimulehti, hjuldaggkåpa 
Mentha aquatica var. aquatica DD E Sp 
vesiminttu, vattenmynta 
Poa supina DD V Sh 
juurtonurmikka, trampgröe 
Ranunculus aquatilis var. diffusus DD St Sp 
(R. trichophyllus ssp. trichophyllus) 
purosätkin, grodranunkel 
Agrostemma githago NE *H *H 
aurankukka, klätt 
Aira praecox NE V V 
kääpiölauha, vårtåtel 
Anthemis cotula NE Sp M 
haisusauramo, surkulla 
Bistorta officina/is NE V M 
(Polygonum bistorta, Bistorta major) 
konnantatar, stor ormrot 
Bromus seca/inus NE *E *E 
ruiskattara, råglosta 
Camelina alyssum NE *H *H 
(sis. C. macrocarpa, liinatankio) 
pellavatankio, lindådra 
Carduus nutans NE E M 
nuokkukarhiainen, nicktistel 
Chenopodium bonus-henricus NE St St 
hyvänheikinsavikka, lungrot 
Chenopodium urbicum NE H H 
kyläsavikka, bymålla 
Consolida regalis ssp. regalis NE *E *E 
rikkakukonkannus, riddarsporre 
Cuscuta epilinum NE *H *H 
pellavanvieras, linsnärja 
Cynog/ossum officinale NE V Sh 
koirankieli, hundtunga 
Equisetum x trachyodon NE Sh M 
kuusamonkorte 
Fritillaria meleagris NE V V 
kirjopikarililja, kungsängslilja 
Fumaria vaillantii NE E E 
pikkuemäkki, blek jordrök 
Geranium co/umbinum NE H M 
kivikkokurjenpolvi, duvnäva 
Herniaria g/abra NE St St 
ketotyräruoho, knytling 
juncus x montel/ii NE Sh M 
väylävi hvi lä 
Lepidium campestre NE St St 
kenttäkrassi, fältkrassing 
Lolium remotum NE *H *H 
pellavaraiheinä, linrepe 
Malva pusilla NE St St 
kylämalva, vit kattost 
Melilotus altissimus NE V M 
isomesikkä, stor sötväppling 
Odontites vernus NE E Sp 
peltosänkiö, åkerrödtoppa 
Papaver dubium NE *H *H 
ruisunikko, rågvallmo 
Polystichum aculeatum NE H M 
piikkihärkylä, uddbräken 
Sc/eranthus perennis NE E E 
vaaleajäsenruoho, vitknavel 
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Laji Luokka 1990 2000 

Spergula arvensis ssp. maxima NE 
pellavahatikka, jättespärgel 
Veronica anagallis-aquatica NE 
konnantädyke, vattenveronika 
Vicia viliosa NE 
ruisvirna, luddvicker 
Anthyllis vulneraria ssp. lapponica 
pohjanmasmalo, lapsk getväppling 
Polygonum oxyspermum ssp. raii 
jäämerentatar, sandtrampört 

Suojelu ja seuranta 

Tietämys uhanalaisista putkilokasveista 
on viimeisen vuosikymmenen aikana li
sääntynyt varsin paljon. Uhanalaiset 
kasvimme -kirjaa (Ryttäri & Kettunen 
1997) varten koottiin suuri määrä päivi
tettyä levinneisyys- ja kirjallisuustietoa. 
Uhanalaisten lajien tietokantaan 
(UHEX) on kertynyt edelliseen mietin
töön verrattuna yli 12 000 uutta esiinty
mätietoa ja yli 20 000 uutta havaintotie
toa. Useita uusia suojelusuunnitelmia ja 
erilaisia lajikohtaisia selvityksiä on val
mistunutviime vuosina. Tällähetkellä jo 
54 uhanalaisella putkilokasvilla on suo
jelusuunnitelma valmiina, vähintään 
luonnosversiona. Uhanalaisten kasvien 
tutkimusta on Suomessa tehty erityises
ti Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa 
(mm. Erävuori 1997,Määttä 1998, Björn
ström 1999, Lammi 1999, Kolehmainen 
1999, Lehto & Sillan pää 1999, 2000, Piip
po 1999, Mattila 2000). 

Uhanalaisten kasvien seurantaa on 
käynnistetty useiden uhanalaisten lajien 
kasvu paikoilla, etenkin SYKEn, Metsä
hallituksen ja alueellisten ympäristökes
kusten toimesta. Työtä yhtenäistämään 
ja tukemaan julkaistiin uhanalaisten 
kasvien seurantaopas (Syrjänen & Ryttä
ri 1998). Alueellisia seurantojen priori
sointisuunnitelmia on valmisteltu Inuu
tamien alueellisten ympäristökeskusten 
toimialueilla. Seurantaa tulee edelleen 
kehittää yhteistyössä SYKEn, alueellis
ten ympäristökeskusten, Metsähallituk
sen, kasvimuseoiden ja harrastajien 
kanssa. Valtakunnallinen seurantaohjel
ma ja alueelliset seurantasuunnitelmat 
tarvitaan kaikille uhanalaisille lajeille. 
Kasvupaikkatietojen keräämistä tulisi 
tehostaa ja harrastajien motivointiin 
panostaa lisää. Erityisen tärkeää on jär-

*H *H 

E E 

*E *E 

Sh M 

Sp M 

jestää jatkossa tietojen kokoaminen kai
kista uusista uhanalaisista sekä silmällä
pidettävistä lajeista. 

Uhanalaisten kasvien suojelu on 
edennyt melko hitaasti, lähinnä valta
kunnallisten suojelualueohjelmien to
teutuksen, muiden suojelualueiden pe
rustamisen ja Natura 2000 -verkoston 
valmistelun myötä. Metsähallitus on te
hostanut hallinnassaan olevien uhan
alaisten kasvien kasvupaikkojen suoje
lua, hoitoa ja seurantaa systemaattisesti. 
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Poh
jois-Pohjanmaan alueelliset y1npäristö
keskukset ovat toistaiseksi tehneet viisi 
luonnonsuojelulain 6. luvun 47 § mu
kaista erityisesti suojeltavien kasvien 
kasvupaikkojen rajaamispäätöstä. Vas
taavia päätöksiä on vireillä ainakin Uu
denmaan ja Lapin ympäristökeskuksis
sa. Pääosa Etelä-Suomen uhanalaisten 
kasvien kasvupaikoista on kuitenkin 
edelleen suojelematta. Heikoin suojelu
tilanne on erilaisten niittyjen kasveilla. 
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4.5 Sammalet 

Uhanalaisuuden arviointi 

Sammalten uhanalaisuuden arviointia 
on valmisteltu eri kasvi1nuseoiden sam
malasiantuntijoista sekä luonnonsuoje
luhallinnon ja Suomen WWF:n edusta
jista koostuvassa sammaltyöryhmässä. 
Työryhmän sihteeri kokosi tarpeellisen 
aineiston kasvimuseoiden kokoelmista 
ja kirjallisuudesta sekä keräsi asiantunti
joiden kommentit ja työsti uhanalai
suusluettelot edelleen arvioitavaksi. Sih
teereinä työryhmässä toimivat Hanna 
Wahlberg, Aino Juslen ja Maria Pohjamo. 
Puheenjohtajuutta hoitivat Sinikka Piip
po ja Kimmo Syrjänen. Sammalasian
tuntijoina ryhmässä olivat Reino Fager
sten, Sanna Huttunen, Sanna Laaka
Lindberg, Tauno Ulvinen ja Risto Virta
nen. Lisäksi kommentteja antoivat Rai
mo Heikkilä, Krister Karttunen, Unto 
Laine, Tapio Lindholm, Ari Parnela, Juha 
Pykälä, Veli Saari ja Arto Ustinov. 

Sammalten uhanalaisuutta käsitel
tiin yhteensä kymmenessä sammaltyö
ryhmän kokouksessa vuosina 1997 -
2000. Työryhmä päätyi sammalten arvi
oinnissa varsin samantapaiseen kriteeri
en soveltamiseen kuin mm. Ruotsissa ja 
Britanniassa (Hallingbäck 1998a, Halling
bäck ym. 1998, Palmer ym. 1997). 

Tarkasteluun otettiin koko Suomen 
sammallajisto, 883lajia. Lehtisammalla 
(Musci) tunnetaan meillä 662 lajia ja 
maksasammalia (Hepaticae) 221 lajia. 
Kaksi Suomen sarvisammallajia käsitel
tiin maksasammalten yhteydessä. Lajin
sisäisiä taksoneita ei tarkastettu. Edelli
sessä uhanalaisuusarvioinnissa hiiren
sammalten (Bryum) ja varstasammalten 
(Pohlia) suvut tarkasteltiin vain osittain. 
Nyt ne ovat mukana kokonaan, samoin 
kuin edellisessä mietinnössä vain osit
tain tarkastellut lannalla ja raadoilla kas
vavat sammalet (mm. suvut Splachnum, 
Tayloria ja Tetraplodon). Lisäksi edellisen 
tarkastelun jälkeen Suomesta on löydet
ty uusia lajeja. 

Tarkempaan arviointiin valittiin alku
vaiheessa mukaan aiemmin valtakun
nallisesti tai alueellisesti uhanalaisiksi 
luokitellut lajit sekä uusien kriteereiden 
mukaan uhanalaisilta vaikuttavat muut 

lajit. Valittujen lajien esiintymien mää
ristä, elinympäristöistä ja niiden kehi
tyksestä koottiin tarkempia tietoja. Mo
net yleiset ja runsaat lajit katsottiin elin
voimaisiksi (LC), eikä niistä koottu tar
kempia tietoja. 

Arvioinnissa hyödynnettiin sekä 
sammalasiantuntijoiden maastotunte
musta että luonnontieteellisten museoi
den kokoelmiin kertyneitä näytetietoja. 
Ilman museoihin 150 vuoden aikana 
koottua ja määritettyä näytemateriaalia 
näin tarkka selvitys Suomen Sammalla
jistosta ei olisi onnistunut. Uhanalaisten 
lajien rekisteri (UHEX) oli jo aiemmin 
uhanalaisiksi luokiteltujen lajien keskei
nen tietolähde. Työryhmän jäsenet teki
vät myös maastotarkistuksia sekä korja
uksia UHEX-rekisterin tietoihin. 

Arvioitu lajista perustuu Koposen 
ym. (1977) luetteloon Suomen sammaUs
ta ja etenkin Karttusen (1991a & 1991b) 
siitä tekemään julkaisemattomaan päivi
tykseen. Lisäksi on otettu huomioon vii
meaikaiset kasvimuseoiden (H, JYV, 
KUO, OULU, TUR) kokoelmiin tulleet 
havainnot. Sammalten suomenkieliset 
nimet perustuvat Koposen ym. (1998) 
nimistöön. Ruotsinkielinen nimistä 
noudattaa Hallingbäckin (1996 & 1998b ), 
Söderströmin ym. (1992) sekä Södersh·ö
Inin ja Hedenäsin (1994) teoksia. Takso
nomia ja auktorit perustuvat mainittui
hin lajiluetteloihin, Brittein saarten laji
luetteloon (Blockeel & Long 1998) ja 
pohjoismaisen lehtisammalkasvion (Ny
holm 1986 -1998) valmiina oleviin osiin 
sekä eräisiin muihin uusimpiin tutki
muksiin. Auktorilyhenteet ovat Brum
mitt & Powellin (1992) mukaiset. 

Sammaltyöryh1nä pyrki tarkastele
maan esiintymätietoja asiantuntijoiden 
kokemusten perusteella. Tavoitteena oli 
saada käsitys lajin todellisesta harvinai
suudesta niin, että vähäinen havaintojen 
1näärä sinänsä ei tekisi lajista uhanalais
ta. Esimerkiksi esiintymien lukumäärän 
(D2-kriteeri) perusteella luokiteltuja la
jeja pidettiin oikeasti harvinaisina. Har
vinaiset lajit, joiden esiintymien nykyti
laa ei tunneta sijoitettiin luokkaan puut
teellisesti tunnetut (DD). Seuraavaan 
tarkasteluun mennessä tulee erityistä 
huomiota kiinnittää tämän ryhmän laji
en tilanteen selvittämiseen ja siln1älläpi-



dettävien lajien (NT) mahdollisen uhan
alaistumiskehityksen seurantaan. 

Uuden luokittelun 
soveltaminen 

Yksilön käsitteen määrittäminen, seu
ranta-aineistojen vähäisyys ja tiedon 
puutteet populaatioiden toiminnasta 
vaikeuttivat uusien uhanalaisuuskritee
reiden soveltamista sammaliin. Sam
malten arvioinnissa käytettiin hyväksi 
tietoja esiintymien lukumääristä, esiinty
mien lukumäärien kehityksestä ja elin
ympäristöjen muutoksista. Kriteereitä 
sovellettiin maksasammaliin hieman eri 
tavoin kuin lehtisammaliin, koska mak
sasammalista on vähemmän havaintoja. 
Toisena syynä eroihin ovat lehti- ja mak
sasammalten erilaiset ympäristövaati
mukset Elinympäristöjen taantumista 
käytettiin useammin ainoana kriteerinä 
maksasammalilla kuin lehtisammalilla. 

Kriteeri A: Useat monivuotiset sam
malet ovat pitkäikäisiä ja sen vuoksi su
kupolven pituutena on niillä käytetty 25 
vuotta. Laholla puuaineksella ja lehtipui
den rungoilla kasvavilla lajeilla sukupol
ven pituus on ilmeisesti lyhyempi. Osa 
lyhytikäisistä (yksivuotisista) paljaan 
maan lajeista voi muodostaa maaperäs
sä pitkään säilyvän leviäinvaraston, 
mikä pidentää huomattavasti niiden to
dellista sukupolven pituutta. 

A-kriteerin kolmen sukupolven tar
kastelujakson pituutena käytettiin taval
lisesti 75 vuotta ja populaation pienene
misen odotetaan jatkuvan tulevaisuu
dessa. Silmälläpidettävien (NT) luokassa 
saattaa olla lajeja, joiden elinympäristö 
on taantunut yli 20 % tarkastelujakson 
aikana, mutta esiintymien runsaus ja tie
dot elinympäristöjen tulevasta kehityk
sestä antavat aiheen otaksua, että näillä 
lajeilla ei ole häviämisuhkaa lähitulevai
suudessa. 

Tavallisimmin populaation pienene
misen arvioiminen perustuu sammalilla 
elinympäristön huononemiseen ja esiin
tymisalueen pienenemiseen (Ale). Pelk
kä A-kriteeri on perusteena jopa 42% :lla 
uhanalaisista maksasammaUsta ja 15 
% :lla lehtisammalista. Kaiken kaikkiaan 
A-kriteerin perusteella luokiteltiin 58% 
uhanalaisista maksasammaUsta ja 32% 
lehtisammalista. 

Kriteeri B: Eri smnmallajien esiintymien 
pirstoutumista (Bl) tulkittiin eri tavoin. 
Jos laji tuottaa huonosti itiöitä, pirstou
tumiseen katsottiin riittävän lyhyem
män etäisyyden esiintymien välillä 
(noin 10100 km) kuin lajeilla, jotka tuot
tavat runsaasti hyvin leviäviä itiöitä(> 
100 km). Myös lajille sopivien kasvuym
päristöjen esiintyminen ja kasvuympä
ristöjen tilan kehitys nykyisten esiinty
mien lähellä otettiin huomioon esiinty
mien pirstoutumista arvioitaessa. 

B-kriteeriä käytettiin tavallisesti pirs
toutumisen tai esiintymien vähäisen 
määrän (Bl) ja taantumisen (B2) yhdis
telmänä. Uhanalaisista leh tisammalista 
39 %ja maksasammaUsta 13 % luokitel
tiin Bl +2-kriteeriyhdistelmän perus
teella. B3-kriteeriä käytettiin varovasti. 
Esimerkiksi lyhytikäisiä paljaan maan 
sammaHa luonnehtiva voimakas popu
laatiokoon vuotuinen vaihtelu ei ehkä 
lisää häviämisriskiä maaperässä mah
dollisesti olevan leviäiTivaraston vuoksi. 
Parhaiten voimakas vaihtelu soveltuu 
raadoilla ja lannalla kasvaville lajeille. 
Suuret vaihtelut esiintymien ja yksilöi
den määrissä (B3) johtivat uhanalaisuu
teen vain kolmella prosentilla uhanalai
sista lehtisammallajeista, mutta eivät 
yhdelläkään maksasammal elia. Vain 14 
%uhanalaisista Iehtisammalista ja 2% 
maksasammaUsta luokiteltiin pelkäs
tään B-kriteerin perusteella. 

Kriteeri C: C-kriteeriä voitiin sovel
taa harvoin, sillä lisääntymiskykyisten 
sammalyksilöiden laskeminen on ongel
mallista eikä yksilölaskentoja sisältäviä 
seuranta-aineistoja ole riittävästi kerät
ty. Lehtisammalten arvioinnissa C-kri
teeriä käytettiin kahdesti, mutta ei aino
ana kriteerinä. Maksasammaliin C-kri
teeriä ei sovellettu. 

Kriteeri D: Sammalten lisääntymis
kykyisellä yksilöllä tarkoitettiin arvioin
nin yhteydessä tavallisesti erillistä tu
pasta, mätästä tai kasvustolaikkua, ei 
yksittäistä itiöpesäkkeellistä versoa. Mi
käli tarkempaa tietoa ei ollut saatavilla, 
lahopuulla ja rungoilla kasvavilla sam
mallajeilla yksilömääränä käytettiin 
runkojen tai kantojen määrää. Yksilö
määrään perustuvaa Dl-kriteeriä on 
käytetty sammalilla hyvin harvoin. Arvi
ointi tehtiin tavallisesti esiintymien lu-
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4 
kumäärän eli D2-kriteerin perusteella. 
Esiintymien vähäisyys ja esiintymisalu
een pieni koko oli tärkein harvinaisten 
sammallajien luokittelukriteeri. 

D-kriteerin perusteella uhanalaisia 
ovat eräät harvinaiset lajit, joista monet 
elävät levinneisyysalueensa reunaosissa 
Suomessa. Osa näistä lajeista on aiem
missa uhanalaisuusarvioinneissa ollut 
silmälläpidettäviä tai niitä ei ole luoki
teltu uhanalaisiksi lainkaan, koska nii
den esiintymät sijaitsevat suojelualueil
la tai seuduilla 1nissä ihmisen vaikutus 
on vähäinen. 

D2-kriteeri on ainoana luokittelupe
rusteena 40% :lla uhanalaisista lehtisam
malista ja 38 % :lla maksasammalista. 
Yhtenä kriteerinä muiden lisäksi D2-kri
teeri on ollut 51% :lla maksasammalista 
ja 56 % :lla lehtisammalista. 

Jakautuminen luokkiin 

Suomen 883 sammallajista jätettiin arvi
oimatta 12 lajia (1,4 %),jotka vaativat 
säilyäkseen ihmistoimintaa. Monet niis
tä on löydetty vasta viime vuosikym
menten aikana. Esiintymien sijainti 
luontaisen levinneisyysalueen ulkopuo
lella aiheutti myös sen, että lajia ei voitu 
tarkastella uusien uhanalaisuuskritee
reiden mukaan. 

Maksasammalista on jätetty arvioi
matta ansarisammal (Lunularia cruciata), 
joka tunnetaan meillä vain kasvihuo-

Taulukko 4.5.1. Lehtisammalten jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 652 lajia (98.5 %) 

Riittävät tiedot: 595 lajia 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 91 lajia ( 15.3 %) 

Luokka RE CR EN vu NT LC 

Lajien lukumäärä 17 13 29 49 69 418 

Osuus 2,9 o/o 2,2 o/o 4,9 o/o 8,2 o/o II ,6 o/o 70,4 o/o 

Taulukko 4.5.2. Maksa- ja sarvisammalten jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 219 lajia (99. 1 %) 

Riittävät tiedot: 204 lajia 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 45 lajia (22.1 %) 

Luokka RE CR EN vu NT LC 
Lajien lukumäärä 8 6 7 32 27 124 

Osuus 3,9 o/o 2,9 o/o 3,4 o/o 15,7 o/o 13,2% 60,8 o/o 
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neista sekä verkkohankasammal (Riccia 
rhenana), joka lienee akvaariokasvitulo
kas. Lehtisammalista on arvioimatta jä
tetty taksonomialtaan ja ekologialtaan 
huonosti tunnettu lätäkkösirppisammal 
(Drepanocladus simplicissimus) sekä yh
deksän pääasiassa ihmisen seurassa kas
vavaa lajia, joista osa on löydetty vasta 
viime vuosikymmenellä maallemme uu
tena. 

Arviointiin mukaan otetuista lajeista 
8,3% :sta ei ollut riittäviä tietoja tarkem
man luokan määrittämiseen (DD), vaik
ka monet niistä voivat olla uhanalaisia. 
Puutteellisesti tunnettujen luokassa on 
melko paljon harvinaisia tunturialueen 
lajeja (36 kpl) ja myös paljaalla maalla 
kasvavien lajien määrä on runsaanlain en 
(17 kpl). Monet paljaan maan lajeista 
ovat peltomaiden ja laidunnettujen kas
teiden kulttuuribiotooppien lajeja. 
Puutteellisesti tunnettujen ryhmään 
kuuluu etenkin harvinaisia lajeja, joiden 
levinneisyyttä, ekologiaa, taksonomiaa 
tai uhanalaisuuden syitä ei tunneta riit
tävästi. Osa näistä lajeista on kuvattu 
äskettäin tai ne on aiemmin käsitetty 
lajin sisäiseksi yksiköksi ja ne tunnetaan 
meillä huonosti (mm. Aneura maxima, 
Barbilophozia rubescens, Encalypta trachy
mitra, Lophozia ciliata, L. rufescens). Paasi
sammalten suvusta ( Schistidium) on teh
ty äskettäin monografia, ja meillä tava
taan parikymmentä uutta lajia. Myös 
rahkasammalten ( Sphagnum) kolmen äs-

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 662 lajia 
10 lajia (1.5 %) 

Puutteellisesti 
1 

tunnetut, DD: 1 

57 lajia 

i 

1 

1 

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 221 lajia 
2 lajia (0.9 %) 

Puutteellisesti 
tunnetut, DD: 
15 lajia 
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kettäin tieteelle kuvatun lajin tilanne 
Suomessa on epäselvä. Kaikki puutteel
lisesti tunnetut paasi- ja rahkasammalet 
eivät osoittautune uhanalaisiksi, vaikka 
niistä tällä hetkellä on vain muutama 
tieto. Monen puutteellisesti tunnetun 
lajin näytteet tulisi tarkistaa kasvimuse
oista. 

Riittävät tiedot arvioinnin tekemi
seksi oli 90,5% Suomen sammallajeista. 
Suurin osa (61,5%) sammalistamme on 
elinvoimaisia (LC), eikä ihmistoiminnan 
tai ympäristön satunnaisvaihtelun arvi
oida voivan aiheuttaa niiden häviämistä 
lähivuosikymmeninä. Useilla silmälläpi
dettäviksi (NT) luokitelluista sammalla
jeista (11 % arvioiduista lajeista) on 
uhanalaistumiskehitys käynnissä. 

Hävinneet sammalet 

Suomessa esiintyneistä sammallajeista 
on hävinnyt 2,8 % (taulukot 4.5.1. ja 
4.5.2.). Vaikkaihmistoimintaonmuutta
nut useimpien hävinneiden lajien elin
ympäristöjä, niin monen lajin häviämi
seen on vaikuttanut esiintymien sijainti 
levinneisyyden reuna-alueella sekä laji
en luontainen harvinaisuus. Seitsemästä 
hävinneestä maksasammalesta viidellä, 
sekä yhdellä hävinneellä sarvismnmalel
la,levinneisyyden pohjoisraja on sijain
nut Lounais- tai Etelä-Suomessa. Hävin
neistä maksasammalista kaksi on kasva
nut lahopuulla ja neljä paljaalla kosteal
la maalla. Paljaan maan lajeista ainakin 
kaksi on vaatinut ajoittain tulvanalaista 
kasvu paikkaa. Kahdella maksasammal
lajilla metsien käyttö ja neljällä vesistö
rakentaminen ovat olleet yhtenä syynä 
häviämiseen. Lahopuujatkumoa ja kos
teaa metsäympäristöä vaativien lajien, 
kantopihtisammalen (Cephalozia catenu
lata) ja etelänpihtisammalen (Cephalozia 
lacinulata), elinympäristöt voivat olla 
kokonaan hävinneet niiden entisillä kas
vualueilla Etelä-Suomessa. Hävinnyt 
sarvisammallaji, puikkosammal (Phaeo
ceros carolianus), on eteläinen peltomaal
la kasvanut vanhakantaisen maanvilje
lykulttuurin seuralain en. Lajien tarkkaa 
häviämisajankohtaa ei tunneta. Uusim
mat havainnot näistä maksasammalista 
ovat 1800-luvulta tai viime vuosisadan 
alusta. 

Hävinneitä lehtisammaHa on 17 lajia. 
Näistä yhdeksän on kasvanut paljaalla, 
enimmäkseen kalkkipitoisella maalla ja 
on hävinnyt maatalousympäristöjen 
maankäytön muutosten vuoksi. Vanha
kantaisen maa talouskulttuurin seura
laissammalet ovat taantuneet laajalti 
Euroopassa (Hallingbäck 1998b, ECCB 
1995). Tärkeimpiä syitä taantumiseen 
ovat peltomaiden muutokset (uudet 
muokkaustekniikat, salaojitus, väkilan
noitteet) ja laidunnuksen loppumisesta 
johtuva sopivien elinympäristöjen sul
keutuminen. Monet näistä paljaan 
maan lajeista ovat taantuneet elinympä
ristöjen muuttumisen takia jo viime 
vuosisadalta lähtien, ja tuoreimmat ha
vainnot Suomesta ovatvuosisadan takaa. 
Toisaalta tiettyjenlajien tiedetäänhävin
neen vasta 1900-luvun jälkipuoliskolla, 
joidenkin vasta 1980-luvulla. Nämä ovat 
pohjankahtaissammal (Distichium hage
nii), puistotuppisammal (Timmia megapo
litana) ja etelänkarhunsammal (Polyt
richastrum pallidisetum) sekä hituritva
sammal (Amblystegium confervoides). 
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Hävinneiden sammalten luettelo 

4 Laji Luokka Elinym- Uhanalai- 1990 2000 
päristöt suudensyyt 

Lehtisammalet 

Amblystegium confervoides (Brid.) Bruch, Schimp. & WGi.imbel RE Kk M, Ks, 0 H H 

(Serpoleskea confervoides) 
hituritvasammal (hitulukinsammal), småkrypmossa 

Bryum warneum (Röhl.) Brid. RE Rin, Rih N, Kh H 

päärynähiirensammal, havsbryum 

Cynodontium jenneri (Schimp.) Stirt. RE K Kh H H 

lännentorasammal, stor klipptuss 

Distichium hagenii H.Philip. RE Rin, Kk N,R H H 

pohjankahtaissammal, strandplanmossa 
Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay RE lv, Kk Pm, Kh, N Sp* H 

kalkkimieronsammal, kalkdagmossa 
Ephemerum sessi/e (Bruch) Mi.iii.Hal. RE lv Pm, Kh, N Sp* H 

rikkamieronsammal, nervdagmossa 
Fissidens gracilifolius Brugg.-Nan. & Nyholm RE Vp Vr H H 

hentosiipisammal, kalkfickmossa 

Lescuraea patens (Lindb.) Arnell & C.E.O.Jensen (Pseudoleskea p.) RE M,K M,R H H 

etelänkoukerosammal, raspbågmossa 
Phascum floerkeanum F.Weber & D.Mohr RE lv, lp, Kk Pm, Kh Sp* H 

hitusilmusammal, dvärgknoppmossa 
Physcomitrium sphaericum (Ludw.) Brid. RE Rj, lo, Va, lv N, Kh, Pm, Vr Sp* H 

pallosuppusammal, klothuvmossa 

Polytrichastrum pallidisetum (Funck) G.L.Sm. (P. decipiens) RE Mkv, K, M,O V H 

etelänkarhunsammal, taigabjörnmassa 

Pottia davalliana (Sm.) C.E.O.Jensen RE lv Pm, Kh, N Sp* H 

rikkatoukosammal, kalkpottia 
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. RE lv, Kk Pm, Kh H* H 

nelikolkkasammal, pyramidmossa 
Seligeria recurvata (Hedw.) Bruch, Schimp. & WGi.imbel RE lo, Rin, Kk N,Pm Sp H 

etelänhitusammal, bågdvärgmossa 
Timmia megapolitana Hedw. RE lp R,Ku H H 

puistotuppisammal 

Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid. RE Ml Mp, Kh H H 

uurretakkusammal, vittandad ulota 

Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) Mi.iii.Hal. RE lo, lv, lp Pm,R,N Sp* H 

törrösykerösammal, spärrkrusmossa 

Maksasammalet 

Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb. RE Sk, Mkv, Mlv M, Ml, Mi, V H 

kantopihtisammal, stubbtrådmossa Vr,O, R 

Cephalozia Jacinulata Spruce RE Sk, Mkv, Mlv M, Ml, Mi, 0, R H H 

etelänpihtisammal, nåltrådmossa 

Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees RE Rjh, Rjt R, Vr, N H H 

teilisammal, kurragömmamossa 

Lophozia capitata (Hook.) Macoun RE Rjh, Rjt Vr, N, R H H 

rantalovisammal, strandflikmossa 
Marsupella funckii (F.Weber & D.Mohr) Dumort. RE Mk, lk, Vp, 0, M, N, Vr E H 

polkupussisammal, stigrostmossa Rjh 

Phaeoceros carolianus (Michx.) Prosk. RE lo, lp R,Pm,N Sp* H 

puikkosammal, gul nålfruktsmossa 

Riccia cavernosa Hoffm. RE lo, lk Pm,N H 

kolohankasammal, svampig gaffel 

Scapania compacta (Roth) Dumort. RE K y H H 

etelänkinnassammal, sydskapania 
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Uhanalaisten sammalten luettelo 

Laji Luok- Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
ka päristöt suudensyyt tekijät 

Lehtisammalet 

Bryoerythrophyllum ferruginascens (Stirt.) Giaeom. CR D2 Kk y y Sh Sh e 

idänpunatyvisammal, rostfotsmossa 

Campylium /axifolium Engelm. & Hedenäs CR Alae, Bl Sl, VI 0, Vr, R 0, Vr E e 

pohjanväkäsammal, källspärrmossa +2ed 

Conardia compacta (MUII.Hal.) H.Rob. CR D2 Ri, Kk N Kh, R Sh Sh 

sirkansammal (itusirkansammal), kustkrypmossa 

Desmatodon systylius Sehimp. CR D2 Tl y y Sh Sh e 

alppilapiosammal, lapptuss 
Gymnostomum ca/careum Nees & Hornseh. CR Bl +2e Kk y Mp, Ks E E e 

kalkkipahkurasammal, liten kalkkuddmossa 

Hypnum holmenii Ando CR D2 Kk y y E e 

vuomapalmikkosammal 
Mielichhoferia e/ongata CR D2 K y y E e 

(Hoppe & Hornseh. ex Hook.) Hornseh. 
kiisusammal, nickkismossa 

Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor CR Bl +2e, D2 Mlkv M M, R, Mp, 0, Kh E E 

isohiippasammal, stor hättemossa 

Orthotrichum patens Brid. CR Bl +2e, Mlv, lh Mp, N Mp, N E E e 

kertunhiippasammal (ketunhiippasammal), ägghättemossa Dl+2 

Plagiobryum demissum (Hook.) Lindb. CR D2 Kk, Tl y y Sh Sh e 

pahtaseitasammal, röd puekelmossa 

Pottia conica (Sehwägr.) Paris CR D2 Kk, ln N N E e 

alvaritoukosammal, alvar-pottia 

Rhizomnium andrewsianum (Steere) T.J.Kop. CR D2 Ts, lo R y H V e 

napalehväsammal, polarrundmossa 
Seligeria ca/carea (Hedw.) Brueh, Sehimp. & W.Gi.imbel CR D2 Kk y y E e 

kalkkihitusammal, mörk dvärgmossa 

Amblystegium tenax (Hedw.) C.E.O.Jensen EN B 1 +2bed Vsr, Kk Vr, Kh, Ks Vr, Kh, Ks, R E E e 

(Hygroamblystegium tenax) 
suippuritvasammal (suipputammukansammal), 

sipperkrypmossa 
Anomodon rugelii (MUII.Hal.) Keissl. EN B 1 +2abed Ml, Vp Mp, Vr Mp, Vr E E e 

etelänruostesammal, mörk baronmossa 

Bryum cryophilum Mårtensson EN D2 Ts y y Sh Sh e 

tunturihiirensammal, rosenbryum 

Bryum longisetum Sehwägr. EN Ale, Bl+ Sl 0 0 V e 

pitkäperähiirensammal, långskaftsbryum 2ed, D2 

Buxbaumia viridis (Lam. & DC.) Moug. & Nestl. EN B2bed+3ed Mktv, Mlv Ml, M, R Ml, M V V e 
lahokaviosammal, grön sköldmossa 

Cirriphyllum tommasinii (Boulay) Grout EN Bl +2e Kk M, R, Ks, Ku R,Ku E V e 

etelänhaivensammal, späd hårgräsmossa 
Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruee EN Bl +2e, D2 K, T, M y Ks, R, M V V e 

kolusammal, gubbmossa 

Desmatodon cernuus (Huebener) Brueh & Sehimp. EN B 1 +3ed Kk y R, Ks E E e 

nuokkulapiosammal, bågtuss 
Dichelyma capillaceum (Dieks.) Myr. EN Ale, Bl+ Vk, Vj, Vsr Vr, 0, Kh Vr, Ks E V e 
hiuskoukkusammal, hårklomossa 2abed 

Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Britton EN Bl+2bd, M,K R,Ku,M Kh, Mp H E e 
jouhisammal, skuggmossa C2b, D2 

Dicranum viride (Suli. & Lesq.) Lindb. EN Bl +2ed, Dl Mlv, K Mp, R, Kh Mp, R, Kh E E e 
katkokynsisammal, vedkvastmossa 

Grimmia anomala Sehimp. EN D2 K, Rj y Vr, Ku E E e 
itukivisammal, fjällskogsgrimmia 

Grimmia arenaria Hampe (G. donniana var. curvula) EN D2 K y Kh, R Sh e 
tupsukivisammal 

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs EN Ale, Bl +2ed Sl, Vs O,Vr, R O,Vr V V e 
(Limprichtia lapponica) 
lapinsirppisammal, taigakrokmossa 

/sopterygiopsis alpicola (Lindb. & Arnell) Hedenäs EN D2 Kk, K, T y y M Sh e 
pohjankiiltosammal, nordlig skimmermossa 

Lescuraea plicata (F.Weber & D.Mohr) Broth. EN D2 Kk, T y Ks Sh Sh e 
tunturikoukerosammal, strimbågmossa 

Meesia hexasticha (Funek) Brueh EN Bl +2e, D2 Rjn, Sl Vr, Kh Vr, Kh V e 
pohjannuijasammal, alpsvanmossa 
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Meesia fongiseta Hedw. EN Ale, Bl +2cd Sl O,R St V e 

isonuijasammal, långskaftad svanmossa 

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C.Hartm. EN D2 Kk, Tl Sp V e 
lapinpahtasammal, lappglansmossa 

Orthotrichum pellucidum Lindb. EN D2 Kk, Tl Sp Sh e 

tunturihiippasammal, arktisk hättemossa 

Pseudo-cal/iergon turgescens (T.Jensen) Loeske EN Bl+2c, D2 Kk V V e 

lännenjalosammal (lännenrusosammal), korvgulmossa 

Psilopilum cavifolium (Wilson) I.Hagen EN D2 Rj Ku, V V e 

lapinlipposammal, liten järvmossa 

Rhabdoweisia crispata (Dicks.) Lindb. EN Bl +2c E E e 

kolokärpänsammal, tandad knottmossa 

Rhodobryum ontariense (Kindb.) Paris EN Bl+2c, D2 Kk R, Ks Sp V e 

kalkkiruusukesammal, kalkrosmossa 

Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch, Schimp. & W.GUmbel EN D2 Kk Sh e 

karstahitusammal, krusdvärgmossa 

Tayloria splachnoides (Schwägr.) Hook. EN D2 Tk, Tl Sh e 

lapinmarrassammal, sätertrumpetmossa 

Timmia norvegica J.E.Zetterst. EN D2 Kk Sh Sh e 

lapintuppisammal, norsk timmia 

Tortulo mucronifo/ia Schwägr. EN Bl+2c, D2 Kk V V e 

kalkkipartasammal, tornskruvmossa 

Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor EN B +2c Ks, Ks, E E e 

etelänuurresammal, atlantärgmossa 

Amblyodon dealbatus (Hedw.) Bruch & Schimp. vu Ale, Bl +2c Sl, VI, Ks, R Mp, Ks Sh V 

kenosammal, långhalsmossa 

Anomobryum filiforme (Dicks.) Solms julaceum) vu D2 Tl, Kk Sh Sh 

kurusammal, masknickmossa 

Aongstroemia /ongipes (Sommerf.) vu Ale, D2 Rj, Vp, M, N N Sp Sh 

Bruch, Schimp. & W.GUmbel 

piirtosammal, stiftmossa 

Archidium alternifolium (Hedw.) vu Ale, Bl +2cd, Rin N N, St u 

kuulasammal, storspormossa C2a 

Brachythecium co/linum (C.MUII.) Schimp. vu D2 T u 

naalinsuikerosammal, dvärggrässmossa 
Lindb. vu Ale N St 

pallohiirensammal, kustbryum 
Bryum marratii Hook.f. & Wilson vu Ale N N, St u 

lusikkahiirensammal, östersjöbryum 

Bryum neodamense ltzigs. ex MUII.Hal. vu Ale 0 St St u 

silmuhiirensammal, sumpbryum 

Bryum nitidulum vu A2e Ks Sh Sh 

Bryum wrightii vu D2 u 

napahiirensammal, tegelröd bryum 
Campyliadelphus elodes (Undb.) Kanda (Campylium e.) vu Ale R,N, Vr Sh St u 

rantaväkäsammal, kärrspärrmossa 

Cyrtomnium & Schimp.) Holmen vu 02 Kk, Tl u 

tunturilehväsammal, 

Encalypta macounii) vu D2 Kk, Tl Sh 

pahtakellosammal, 

Encalypta mutica B +2e Kk Sh Sh u 

pohjankellosammal, trubbklockmossa 

Eurhynchium D2 Ml V u 

02 Ml u 

isonokkasammal, skoggsprötmossa 

Grimmia anodon Bruch & Sehimp. vu 02 Kk, Sh Sh u 

kyttyräkivisammal, skedgrimmia 

Grimmia apiculata vu 02 Sh u 

paljakkakivisammal, alpgrimmia 

Grimmia donniana vu D2 K, T Sh Sh u 

harmokivisammal, fjällgrimmia 

Hamatocaulis vernicosus Ale 

(Limprichtia vernicosa, 
kiiltosirppisammal, käppkrokmossa 
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Herzogie/la turfacea (Lindb.) Z.lwats. 
korpihohtosammal, platt spretmossa 
Hydrogrimmia mollis (Brueh & Sehimp.) Loeske 
kurkkiosammal, vattengrimmia 

YU 

vu 

Kiaeria fa/cata (Hedw.) I.Hagen VU 
sirppiahmansammal, kloborstmossa 
Neckera pennata Hedw. VU 
haapariippusammal, aspfjädermossa 
Orthothecium rufescens (Brid.) Brueh, VU 
Sehimp. & WGi.imbel 
rusopahtasammal, röd glansmossa 
Orthotrichum cupulatum Brid. VU 
etelänhiippasammal, kalkhättemossa 
Orthotrichum gymnostomum Brid. VU 
aarnihiippasammal, asphättemossa 
Orthotrichum stramineum Brid. VU 
hakahiippasammal, skogshättemossa 
Orthotrichum striatum Hedw. VU 
viiruhiippasammal, slät hättemossa 
Orthotrichum urnigerum Myr. VU 
paasihiippasammal, filthättemossa 
Palustriella commutata (Hedw.) Oehyra VU 
( Cratoneuron commutatum) 
isohuurresammal, kamtuffmossa 

Phi/onotis ca/carea (Brueh & Sehimp.) Sehimp. VU 
kalkkilähdesammal, kalkkällmossa 

Plagiothecium /atebricola Brueh, Sehimp. & W Gi.imbel VU 
lepikkolaakasammal, alsidenmossa 
Plagiothecium platyphyllum Mönk. VU 
purolaakasammal, bäeksidenmossa 
Pseudo-cal/iergon angustifolium Hedenäs VU 
pohjanjalosammal (pohjanrusosammal), snögulmossa 
Pseudo-cal/iergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs VU 
kalkkijalosammal (kalkkirusosammal), grov gulmossa 
Psilopilum /aevigatum (Wahlenb.) Lindb. VU 
rantalipposammal, stor järvmossa 

Rhizomnium gracile T.J. Kop. VU 
kuusamonlehväsammal (turjanlehväsammal) 
Seligeria brevifolia (Lindb.) Lindb. VU 
kaitahitusammal, tanddvärgmossa 
Seligeria campylopoda Kindb. VU 
kaarihitusammal, krokdvärgmossa 

Se/igeria tristichoides Kindb. VU 
rivihitusammal, kantdvärgmossa 

Sphagnum affine Renauld & Cardot (5. imbricatum) VU 
rannikkorahkasammal, mellanvitmossa 
Sphagnum mol/e Suli. VU 
nummirahkasammal, hedvitmossa 
Splachnum melanocau/on (Wahlenb.) Sehwägr. VU 
pohjansompasammal, liten parasolimassa 
Stegonia latifolia (Sehwägr.) Broth. YU 
keräsammal, lökmossa 
Tayloria froelichiana (Hedw.) Broth. YU 
paljakkamarrassammal, fjälltrumpetmossa 

Timmia bavarica Hess!. YU 
tunturituppisammal, fjälltimmia 

Trematodon laetevirens Hakelier & Frahm YU 
oikokaulasammal, rak tranmossa 
Zygodon viridissimus (Dieks.) Brid. YU 
viheruurresammal, liten ärgmossa 

Maksasammal et 

Cephaloziella massa/ongi (Spruee) Mi.iii.Frib. 
hammasrahtusammal, kopparmikromossa 

Douinia ovata (Dieks.) H.Bueh 

saksisammal, vaxmossa 

CR 

CR 

Ale 

Bl +2e, D2 

D2 

Ale 

D2 

Ale, Bl +2e 

Ale, Bl +2e 

Ale 

Ale, Bl +2e 

Ale 

Ale, D2 

Ale 

Ale 

Ale, Bl +2ed 

Ale+2e 

Ale, Bl +2e 

Ale 

D2, Bl +2e 

B 1 +2abe 

B 1 +2be 

D2 

B 1 +2ed 

A2e, Bl +2ed 

B 1 +3ed 

D2 

D2 

Bl +2e, Dl 

D2 

Ale 

D2 

D2 

Elinym
päristöt 

Uhanalai
suudensyyt 

Uhka
tekijät 

Mlk, Skr 0, Vr, M, Ml, R R, 0, M 

T y Ku, R 

Tl Y y 

Mlv, Mktv, K Mp, Mi Mp, M, Kh 

Kk, T Y y 

Kk Ks Ks, Mp 

Mlv Mp, Mi Mp, Mi 

Mlv, lh Mp, N, Kh Mp, Kh 

Mlv, lh Mp, N, Kh Mp, Kh 

K, Mlv M, Mp, Kh M, Mp, Kh 

VI O,Vr 0, Vr 

VI, Sl 0, Vr, R, N Vr, 0 

Skr, Mlk M, R, 0 M,O 

VI, Vp, K M, Vr, Kh M, Vr, Kh 

Sl M,O O,M 

Sl, Kk, Rjn R, 0, N O,Vr 

Rjh Vr y 

Sl, Sk M, 0 y 

Kk Ks Ks 

Kk Ks Ks, M 

Kk y Ks 

S, Rj, VI 0, Vr, M 0, Vr, M 

S, Rj O,Vr 0, Vr 

Mkt, S M, 0, N M,O 

Kk, Tl Y y 

Tk, Tl Y Ku 

Kk Ks M, Ks 

Tl, Kk Y y 

Kk, K, Ml Mp Ks, Mp 

K Ks Ks 

K Kh Ku,R,Ks 

1990 2000 e /u 

St u 

Sh Sh u 

Sh u 

V V u 

u 

Sh St u 

St St u 

St St u 

H Sh u 

H V u 

St u 

St St u 

St u 

V V e 

V V e 

St u 

u 

Sp Sh u 

V V e 

H V u 

Sh Sh u 

V V u 

V V u 

V V u 

u 

u 

V V e 

Sh Sh u 

E V e 

Sp E e 

H E e 
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Frullania oakesiana Austin 

lännenkarvesammal, värmlandsfrullania 
jamesoniella undulifolia (Nees) Mi.iii.Frib. 
etelänkaulussammal, kärröronmossa 
jungermannia confertissima Nees 
kalkkikorvasammal, njurslevmossa 

Scapania massalongi (Mi.iii.Frib.) Mi.iii.Frib. 
kourukinnassammal, mikroskapania 
Anastrophyllum sphenoloboides R.M.Schust. 
kururaippasammal, myrtrappmossa 
Cephalozia macounii (Austin) Austin 
hitupihtisammal, vedtrådmossa 
Lophozia perssonii H.Buch & S.WArnell 
kalkkilovisammal, uddflikmossa 
Mannia fragrans (Balbis) Frye & L.Ciark 

tuoksukäppyräsammal, doftklotmossa 
Riccia ci/iata Hoffm. 
ripsihankasammal, hårig rosett 

Scapania aequiloba (Schwägr.) Dumort. 
törrökinnassammal, spärrskapania 

Scapania apiculata Spruee 
kantokinnassammal, timmerskapania 
Anastrophyllum cavifolium 
(H.Bueh & S.WArnell) Lammes 
tunturiraippasammal, fjälltrappmossa 
Anastrophyllum michauxii (F.Weber) H.Bueh 
etelänraippasammal, skogstrappmossa 
Arnel/ia fennica (Gottsehe) Lindb. 
turjansammal, parbladsmossa 
AstereiJo findenbergiana (Nees) Arnell 
tunturivelhonsammal, stor skägglungmossa 
Calypogeia suecica (Arnell &J.Perss.) Mi.iii.Frib. 
kantopaanusammal, vedsäekmossa 

Cephalozia affinis Steph. 

notkopihtisammal, skogstrådmossa 

Chiloscyphus coadunatus (Sw.) J.J.Engel & R.M.Sehust. 

( C. cuspidatus) 
ota-alvesammal, spetsblekmossa 
Chiloscyphus /atifolius (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust. 
isoalvesammal, stor blekmossa 
Conocephalum conicum (L.) Underw. 
ruutusammal, rutlungmossa 
Cryptothal/us mirabilis Malmb. 
piilosammal, huldremossa 
Eremonotus myriocarpus (Carrington) Pearson 
pärskesammal, frostrådmossa 
Gymnoco/ea borealis (Frisvoll & Moen) R.M.Sehust. 
lettoruoppasammal, nordlig päronsvepemossa 

Harpanthus scutatus (F.Weber & D.Mohr) Spruee 

korpikaltiosammal, liten måntandsmossa 

jamesoniella autumnalis (DC.) Steph. 

kalliokaulussammal, höstöronmossa 

CR 

CR 

CR 

CR 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

Jungermannia atrovirens Dumort. VU 
pohjankorvasammal (pärskekorvasammal), bäekslevmossa 
Jungermannia obovata Nees VU 
koskikorvasammal, äggslevmossa 
Lophozia badensis (Gottsehe) Schiffn. VU 
kääpiölovisammal, dvärgflikmossa 
Lophozia grandiretis (Kaal.) Schiffn. VU 
karhunlovisammal, purpurflikmossa 
Marsupella sparsifolia (Lindb.) Dumort. VU 
vuoripussisammal, gles rostmossa 

Marsupella sphacelata (Gieseke ex Lindenb.) Dumort. VU 
pohjanpussisammal, trubbrostmossa 
Marsupella sprucei (Limpr.) Bernet VU 
pikkupussisammal, dvärgrostmossa 

Moerckia hibernica (Hook.) Gottsehe VU 
etelänkehräsammal, kärrmörkia 
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D2 

D2 

D2 

D2 

Ale+2ac, 
Bl +2abede 
D2 

B 1 +2ed 

D2 
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B 1 + 2bede, D2 

D2 

Ale, 
B 1 +2bede 
Ale+2e 

D2 

Ale 

Ale 

Ale, Bl +2e, 

D2 

Ale, B 1 +2e, 
D2 
A2e 

Alc+2c 

D2 

Ale, D2 

Ale 

Mlv, Vp, K 

Ale 

Ale 

Ale 

Ale+2e, D2 

Ale 

Ale+2e, D2 

Ale+2e 

Ale 

Ale 

Elinym
päristöt 

K 

Snr, Sl 

Vp, Vk, Kk 

Vp, Vk, Sk, 

Mkv, Mlv 
Kk, Sl 

Sk, Mkv 

Kk 

Kk 

Kk, K, Rj 

Kk 

Sk, Mkv 

Tl 

Sk, Mktv, 
K 
Kk 

Kk, T 

Sk, Mkv, 

Mlv 
Sk, Mkv 

Mlk, Mkt, 
Sk, VI 

VI, Mkt, Sk 

VI, K 

Sk, VI, Slk 

Vp, T 

Sl 

Sk, Mkv, 

Sk, Mkv, K 

Kk, Vp, Vk 

Vp, Vk 

Kk 

Sl 

Vp, K, M 

K, Vp 

K, Vp, T 

Sl 

Uhanalai
suudensyyt 

Uhka
tekijät 

1990 2000 e /u 

Y Y E E 

Y Y E E 

Vr Ku V 

Ml, Vr Ml H E 

O,M Y V V 

M, Ml, Mi, Vr, Ml, Mi E E 
O,R 
~ Y V V 

~. N, R R,N V V 

N N,R Sp* V 

~ Y V V 

M, Ml, 0, Vr Ml V V 

Y Y Sh Sh 

Ml, 0, Vr, R Ml, Mi, 0, Sh St 
M, Vr 

~. M ~ Sh Sh 

y y 

M, Ml, Mi, Ml, Mi, M V V 
R, 0, Vr 

M, Ml, Mi, 0, R M Sp Sp 

Ml, Vr, 0 Vr V V 

Vr, 0, R Vr V V 

Vr, Ks, 0 Vr, Ks Sh St 

Vr, 0 Vr, 0 Sh Sh 

Y Y Sh Sh 

0, R 0 Sp St 

M, Ml, 0, Vr M, Mi, Ml V V 

Ml, M, 0, R M, Ml, Ks Sp St 

Vr, Ks Vr, Ks Sp Sh 

Vr Vr Sh Sh 

~ y Sh V 

O,R 0 Sh St 

Vr, M Ks, M Sh Sh 

Vr, Ks Vr, Ks St St 

Vr, M Ks, Vr Sh Sh 

0, Vr, N, R 0 St 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

e 

e 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 
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Porella cordaeana (Huebener) Moore YU Ale Vp, Vk, K Vr Ks, Vr, R, M V St u 
kalliopunossammal, stenperelia 
Radula lindenbergiana C.Hartm. YU Ale Vp, K Vr Vr, Ks V V e 
kalliosuomusammal, bäekradula 
Riccia beyrichiana Lehm. YU Ale+2e Kk Ks, N N, Ks Sh Sh u 
etelänhankasammal, stor rosett 
Riccia bifurca Hoffm. YU Ale K, Kk, lk N N Sp* Sp u 
peltohankasammal, strandrosett 
Riccia huebeneriana Lindenb. YU Ale Rj, Va N, Vr Vr, N Sp* Sp u 
rutahankasammal, sydlig gaffel 
Scapania crassiretis Bryhn YU D2 Tl, K M M, Ks Sh Sh u 
pahtakinnassammal, knutskapania 
Scapania obcordata (Berggr.) S.W.Arnell YU D2 Ts y y M u 
herttakinnassammal, lappskapania 
Scapania obscura (Arnell & C.E.O.Jensen) Sehiffn. YU D2 Tl y y M u 
tummakinnassammal, mörk skapania 
Scapania spitsbergensis (Lindb.) Muii.Frib. YU D2 Tl y y u 
napakinnassammal, spetsbergsskapania 
Trichoco/ea tomentella (Ehrh.) Dumort. YU Ale+2e VI, Sk Vr,O, M Vr St St u 
harsosammal, dunmossa 

Taulukko 4.5.3. Sammalten ensisijaiset elinympäristöt. 

Lehtisammalet Maksasammalet 

Hävinneet Uhanalaiset Silmällä- Hävinneet Uhanalaiset Silmällä-
pidettävät pidettävät 

Metsät 3 (17.6 %) 14 (15.4 %) II (15.9%) 1 (12.5 %) 1 (2.2 %) 3 (11.1 %) 
Vanhat kangasmetsät 1 1 3 
Muut kangasmetsät 1 1 1 

Vanhat lehtometsät 7 2 
Muut lehtometsät 1 4 6 1 
Metsät erittelemättä 1 1 2 

Suot 13 (14.3%) 5 (7.2 %) 2 (25.0 %) 12 (26.7 %) 7 (25.9 %) 
Letot 10 3 3 2 
Nevat 1 1 
Rämeet 
Korvet 1 1 2 8 4 
Suot erittelemättä 2 1 

Vedet 1 (5.9) 5 (5.5 %) 8 (11.6 %) 10 (22.2 %) 2 (7.4 %) 
Järvet ja lammet 1 3 
Lampareet ja allikot 1 
Joet 1 
Purot 1 2 7 
Kosket 1 
Lähteiköt 3 1 3 2 

Rannat 3 (17.6 %) 8 (8.8 %) 3 (4.3 %) 2 (25.0 %) 1 (2.2 %) 1 (3.7 %) 
Itämeren niitty- ja luhtarannat 2 3 
Itämeren rannat erittelemättä 1 
Järvien ja jokien hietikkorannat 1 2 1 
Järvien ja jokien niitty- ja luhtarannat 1 
Järvien ja jokien avoimet tulvarannat 1 

Järven- ja joenrannat erittelemättä 1 2 2 1 

Kalliot 2 (11.8 %) 40 (44.0 %) 30 (43.5%) 1 (12.5 %) 16 (35.6 %) 9 (33.3 %) 
Kalkkikalliot ja -louhokset 1 31 23 10 7 
Serpentiinikalliot ja -maa 2 
Kalliot erittelemättä 1 7 7 1 6 2 

Tunturipaljakat II (12.1 %) 8 (11.6 %) 5 (11.1 %) 5 (18.5%) 
Tunturikankaat 3 1 
Tunturikalliot, -louhikot ja -kivikot 5 4 4 1 
Tunturikosteikot 2 1 2 
Tunturit erittelemättä 1 3 2 

Perinneympäristöt ja muut 8 (47.1 %) 4 (5.8 %) 2 (25.0%) 
ihmisen luomat ympäristöt 
Ojat ja muut kaivannot 2 4 2 
Viljelymaat 5 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 1 

Yhteensä 17 91 69 8 45 27 
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4 
Uhanalaiset sammalet 

ja 1naksasam1nalet 
verran toisistaan. Monet 

muutoksille. Eri uhanalaisuusluokissa 

Sammalten ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

lehtisammalet 

Hävinneet Uhanalaiset 

lkm osuus lkm osuus ikm 

Maa- kallioperän kuluminen 

Rakentaminen 5,9 6 6,6 
Soranotto ja kaivostoiminta 6 6,6 
Peltomaiden muutokset 6 35,3% 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 4 23,5 7 
Metsien käyttö 7,6 o/o 10 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 5,9 o/o 8 
Metsien lahopuun väheneminen 

Ojitus ja turpeenotto 2 
Vesien rakentaminen 5,9% 5 
Kemialliset haittavaikutukset 5,9 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 36 39,6 

Yhteensä 00 °/o 91 100% 69 

Taulukko 4.5.5. Sammalten ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhlc:atekijä lehtisammalet 

Uhanalaiset Silmällä-

pidettävät 

lkm osuus 

Maa- kallioperän kuluminen % 
Rakentaminen % 4 
Soranotto ja kaivostoiminta % 0 
Peltomaiden muutokset 3 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 4 4,4% 3 

Metsien uudistamis- ja hoitotoimet % 12 
Metsien puulajisuhteiden muutokset o/o 1 

Metsien lahopuun väheneminen 1,1% 1 

Ojitus ja turpeenotto 12 7 
Vesien rakentaminen o/o 6 
Kemialliset haittavaikutukset % 2 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 30 % 20 

Yhteensä 91 00% 69 100% 
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Maksasammalet 

Uhanalaiset Silmällä-

pidettävät 

osuus lkm osuus Ilon osuus 

3,7% 

29,6% 

8,9% 
8,9% 18,5% 

26,7% 
2,2% 

17,8% ,1 

100 o/o 27 100% 

Maksasammal et 

Uhanalaiset Silmällä-
pidettävät 

lkm osuus 

9 

1 

5 

2 
3 

7 

100% 27 IOO<:Jfo 
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Useimpien uhanalaisten lehti- ja maksa
sammalten elinympäristönä ovat kalliot 
ja lohkareet. Kalliosammaliin kuuluu 
kivipinnalla kasvavien lajien lisäksi rmn. 
raoissa tai onkaloissa humuksella ja pal
jaalla maalla kasvavia lajeja. Uhanalais
ten sammalten tärkeimpiä elinympäris
töjä ovat kalkkikalliot (ja paljas kalkki
maa), jotka ovat ensisijainen elinympä
ristö 34% :He lehtisammalista ja 22% :He 
maksasammalista. Tunturien uhanalai
sista lehtisammalista runsas puolet kas
vaa kalkkikallioilla. 

Kalkkikalliot ovat harvassa sijaitsevia 
elin ympäristöjä, joihin on erikoistunut 
monipuolinen sammallajisto. Niihin liit
tyy kosteus- ja valaistusoloiltaan vaihte
levia runsasravinteisia pienympäristöjä 
ja usein kalkin sammallajistoa rikastut
tava vaikutus näkyy myös läheisissä elin
ympäristöissä. Monet kalkkisammalet 
ovat Suomessa harvinaisia, ja osa on 
kansainvälisestikin hyvin harvinaisia. 
Kaikkialla harvinaisia kalkkikallioiden 
uhanalaisia lajeja ovat mm.lapinpahta
sammal ( Orthothecium lapponicum) sekä 
turjansammal (Arnellia fennica), jotka 
ovatmukana Euroopan uhanalaistenla
jien listalla. Kalkkikallioille keskittyviä 
smnmalsukuja ovat mm. hitusammalet 
(Seligeria) ja pahtasammalet (Orthotheci
um), joissa on useita uhanalaisia lajeja. 
Lisäksi eräät levinneisyydeltään eteläiset 
lajit, kuten viheruurresammal (Zygodon 
viridissimus), esiintyvät Suomessa hyvin 
harvinaisilla kalkkikallioilla. 

Ultraemäksisten serpentiinikallioi
den lajista on köyhä, mutta erikoistunut 
kasvualustan korkean magnesiumpitoi
suuden vuoksi. Serpentiniittialustalla 
kasvaa esimerkiksi etelänuurresammal 
(Zygodon conoideus), joiden pohjoisim
mat Suomen populaatiot ovat selvästi 
erillisiä päälevinneisyysalueesta. 

Tunturi-Lappia lukuun ottamatta 
kalkki- ja serpentiinikallioita uhkaa kai
vostoiminta. Etelä-Suomessa monet 
maan pinnalla olevat kalkkikiviesiinty
mät on hyödynnetty jo kauan sitten, ja 
osa vanhoista louhoskuopista tarjoaa 
nyt sammalille arvokkaita kasvuympä
ristöjä. 

Karutnma t kalliot eivät oleyhtä mer
kittävä kasvuympäristö uhanalaiselle 
lajistolle. Toisaalta runsaammin ravintei-

Suomen lajien uhanalai$uus 2000 

ta sisältävä kivilaji ja monipuolinen to
pografia tarjoavat kasvupaikkoja monil
le satnmalille, ja silikaattikallioilla voi 
esiintyä myös uhanalaisia lajeja. Uhan
alaisista lehtisammaUsta voi karummis
sa kallioisissa ympäristöissä kasvaa noin 
14% lajistosta,muttamaksasammalista 
jopa 31 %. Monien lajien kasvupaikka
vaatimukset ovat ahtaita. Valuvetisyys ja 
kostea pienilmasto lisäävät varsinkin 
maksasammalille sopivia kasvuympä
ristöjä myös silikaattikallioilla. 

Karujenkin kallioiden uhkana voi olla 
louhinta. Tavallisin uhka lienee kuiten
kin kallion edustan puuston hakkuu, 
joka aiheuttaa sammalkasvustojen paah
tumista ja kuivumista. Edustan metsän
käsittelylle ovat herkkiä ainakin paasi
hiippasammal ( Orthotrichum urnigerum) 
ja silmälläpidettävistä lajeista koloriip
pusammal (Neckera besseri) sekä isota
rasammal ( Cynodontium suecicum). 

Uhanalaisten maksasammalten elin
ympäristöinä yhtä keskeisiä kalkkikalli
oiden kanssa ovat vedet, erityisesti pu
rot, kosket ja lähteet (22% ). Uhanalaisia 
lehtisammaHa elää vesiympäristössä sen 
sijaanhuomattavasti vähemmän (6% ). 
Todellisuudessa luku lienee hieman suu
rempi, sillä monet purosammalten su
vun (Hygrohypnum) harvinaisetlajitarvi
oitiin puutteellisesti tunnetuiksi (DD). 
Keskeisiä kasvupaikkoja vesiympäristö
jen sammalille ovat mm. koski- ja puro
kivet sekä puroissa lojuvat lahopuut. 
Metsäisyyden tuoma suoja auringon 
paahteelta on tärkeää monille purojen 
sammalille. Vesiympäristöjenmerkittä
vin uhka lienee kuitenkin vesirakenta
minen (mm. säännöstely). Uhanalaisen 
hiuskoukkusammalen (Dichelyma capil
laceum) ja silmälläpidettävien vellamon
smnmalen ( Octodiceras fontanum) sekä 
ahdinsammalen (Rhynchostegium ripari
oides) järvikasvupaikat ovat rehevöity
misen uhkaamia. 

Uhanalaisia lähdesammaHa ovat läh
dehetteikköjen ja purovarsienlajithars
osammal (Trichocolea tomentella) ja puro
laakasammal (Plagiothecium platyphyl
lum). Lähteitä uhkaa kaivoksi rakenta
minen ja monet lähdehetteiköt on ojitet
tu. Lähteisyys lisää sammalten lajirun
sautta myös soilla ja metsissä. Tärkeä 
lähteinen elinympäristö on huurresam-
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mallähteet, joka on Euroopan yhteisön 
erityisen tärkeänä pitämä luontotyyppi. 
Uhanalaisista lajeista niissä viihtyvät iso
huurresammal (Palustriella commutata) ja 
kalkkilähdesammal (Philonotis calcarea), 
samoin silmälläpidettävä pohjanhuurre
sammal (Palustriella decipiens) ja monet 
lettosammalet. Suomessa huurresam
mallähteitä on erityisesti Kuusamossa. 

Uhanalaisia lehtisammaHa tavataan 
rantaympäristöissä useammin kuin mak
sasamn1alia. Lehtisammalten elin y1n pä
ristöistä 14 % voi olla rantoja, useimmi
ten Itämeren ja sisävesien niitty- ja lai
dunrantoja. Rantalaidunnuksen loppu
minen on tärkeä rantay1npäristöjä muut
tanut tekijä. 

Metsät ovat yhtenä elinympäristönä 
noin viidennekselle uhanalaisista lehtis
ammalista, joille tärkeimpiä ovat lehdot. 
Osa lajeista kasvaa lehtipuiden rungoilla 
ja tyvillä, osa lehtomaalla, karikkeella ja 
kivillä ja jotkut kannoilla tai lahoilla maa
puilla. Varsinkin puustoltaan vanhoissa 
ja pienilmastoltaan kosteissa lehdoissa 
tavataan kymmenkunta uhanalaista leh
tisammallajia. 

Laajimmalle levinneitä näistä lajeista 
ovat vanhojen haapojen rungoilla kasva
vat haapariippusammal (Neckera pennata) 
ja aarnihiippasammal (Orthotrichum 
gymnostomum), joita tavataanlehtojenli
säksi tuoreissa vanhoissa kangasmetsis
säkin. Osa lehtopuiden rungoilla kasva
vista lajeista vaatii valoa ja ne kasvavat 
myös hakamaisissa lehdoissa tai lehdes
niityillä. 

Runsaslahopu ustoiset korpimetsä t, 
tuoreet lehtomaiset kankaat ja kosteat 
lehdot,joissaonrunsaastilahoamaapuu
ta ovat tärkeitä elinympäristöjä yhdeksäl
le uhanalaiselle maksasammallajille (20 
%lajeista). Maksasammalissa on lahopui
den kuorettomille rungoille erikoistunei
ta lajeja, joista osa vaatii kookkaiden la
horunkojen jatkumoaja kosteaa pienil
lnastoa. Nä1nä lajit ovat taantuneet met
sänhoidon vuoksi, eikä osassa tunnetuis
ta esiintymistä ole riittävää lahopuujat
kumoa. Euroopan 1nittakaavassa osaa 
näistä lajeista voi pitää Suomen vastuula
jeina. Näitä ovat mm. hitupihti-smnmal 
(Cephalozia macounii), kantokinnassmn
mal (Scapania apiculata) ja kantopaanus
ammal (Calypogeia suecica). Tervaleppä-

korvissa ja rehevissä purovarsien sani
aiskorvissa kasvavatturpeisellamaalla ja 
puiden tyvillä korpihohtosammal (Her
zogiella turfacea) ja lepikkolaakasam1nal 
(Plagiothecium latebricola). 

Tärkeimpiä soita uhanalaisille sam
malille ovat letot, jotka ovat ensisijaisia 
elinympäristöjä kymmenelle lehtisam
malelle ja kolmelle maksasammalelle. 
Letotmuodostavatnoin 13% uhanalais
ten lehtisammalten ja 11 % maksasam
malten ensisijaisista elinympäristöistä. 
Osa lettolajeista kasvaa myös kalkkikal
lioiden kosteissa pien ympäristöissä. 

Varsinkin Etelä-Suomessa letot ovat 
vähentyneet voimakkaasti ja osa niiden 
lajistosta on ilmeisesti kokonaan hävin
nyt tai häviämässä maan eteläosista. 
Kainuussa, Perä-Pohjanmaalla, mm. La
pin kolmion (Kemin- Tervolan) alueella 
ja Kuusamossa sekä paikoin Metsä-La
pissa lettoja on säilynyt runsaam1nin. 
Myös näillä kalkkiseuduilla monet letto
soista on ojitettu pelloksi tai metsitetty. 
Lettoja uhkaa laajalti myös sulkeutumi
nen, joka voiliittyämetsälaidunnuksen 
loppumiseen ja varsinkin läheisten kan
gasmaiden ojitusten aiheuttamiin vesita
louden muutoksiin. Ojitus on uhka teki
jä vielä monella nykyiselläkin letolla. 
Koska letot esiintyvät kalkkiseuduilla 
voi myös kaivostoiluin ta muodostaa joil
lakin paikoilla uhan. 

Eteläisimmästä Suomesta hävinnyt ja 
koko maassa voimakkaasti taantunut 
paljasta märkää lettopintaa vaativa erit
täin uhanalainen isonuijasammal (Mee
sia longiseta) on koko Euroopassa uhan
alainen ja mainittu luontodirektiivin liit
teessä, kuten kiiltosirppisammalkin (Ha
matocaulis vernicosus ). Vaarantuneen kiil
tosirppisammalen kasvuympäristöt ovat 
Suomessa taantuneet, 1nutta sillä on vie
lä elinvoimaisia esiintymiä maan poh
joisosissa. Lapin läänin eteläpuoliset le
tot ovat metsälain suojaamia luonto
tyyppejä, mikä antaa pientä toivoa jäljel
lä oleville suppeille lettoriekaleille ja 
niiden lajistolle. Karummilla soilla kas
vavia uhanalaisia lajeja ovat levinnei
syydeltään lounainen rannikkorahka
samlnal (Sphagnum affine) ja nummirah
kasammal (S. molle). Näiden uhkia ovat 
ojitukset ja varsinkin numnmahkasam
malella turpeenotto. 
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Kulttuuriympäristöt, kuten peltomaat, 
eivät ole yhtä merkittävä elinympäristö 
uhanalaisilla kuin hävinneillä lajeilla. 
Kulttuuriympäristöissä elää kahdeksan 
uhanalaista lehtisammalta ja yksi Inak
sasammal. Lisäksi seitsemän paljaalla 
maalla kasvavaa taantunutta kulttuuri
ympäristöjen sammalta on arvioitu 
puutteellisesti tunnetuksi. Näitä ovat 
mm. märällä maalla ojissa ja pelloilla 
kasvava nuppusammal (Physcomitrella 
patens) ja piennarsammal (Entosthodon 
fascicularis). 

Kolme uhanalaista hiippasammalla
jia kasvaa Lounais-Suomen lehdesnii
tyillä ja valoisissa lehdoissa jalojen lehti
puiden tai haavan rungoilla (viiruhiip
pasammal Orthotrichum striatum, haka
hiippasammal 0. stramineum ja kertun
hiippasammal 0. patens). Muutamat 
rantojen ja kalkkikallioiden lajeista voi
vat ajoittain esiintyä ihmisen muokkaa
milla kasvu paikoilla. Kulttuuriympäris
töjen lajeja uhkaavat ennen muuta pel
tomaiden muutokset ja laidunnuksen 
loppumisesta aiheutunut ketojen, haka
maiden sekä lehdesniittyjen sulkeutu
minen. 

Tunturialueella kasvaa monia harvi
naisia sammallajeja levinneisyysalueen
sa reunalla. Toisaalta monet uhanalaisis
ta tunturilajeistamme ovat harvinaisia 
koko Kölivuoristossa ja osa on uhanalai
sia myös Ruotsissa tai Norjassa. Tällaisia 
lajeja ovat mm. paljakkakivisammal 
(Grimmiaapiculata), pohjankiiltosammal 
(Isopterygiopsis alpicola), kuusamonleh-

Silmälläpidettävät sammalet 

Silmälläpidettävien sammalten luettelo 

Laji 

Lehtisammalet 

väsammal (Rhizomnium gracile) ja kuru
raippasammal (Anastrophyllum spheno
loboides). Ne ovat mukana myös Euroo
pan uhanalaislistalla. Tunturipaljakka 
on ensisijainen elinympäristö noin 11 
% :lle maksasammallajeista ja yhteensä 
noin 18 % lajeista voi esiintyä tunturi
paljakalla, erityisesti kallioilla ja soilla. 
Tunturipaljakka on ensisijainen elinym
päristö 12 % :lle lehtisammalista, mutta 
jopa 26% uhanalaisista lehtisammalla
jeista voi esiintyä tässä ympäristössä. 
Lehtisammallen keskeisiä kasvuympä
ristöjä tuntureilla ovat kalkkikalliot, joil
la voiesiintyänoin puoletuhanalaisesta 
lajistosta. Lisäksi tunturialueen soilla 
kasvaa kaksi ja tunturikankailla kolme 
uhanalaista lajia. 

Monet uhanalaiset tunturisammal et 
ovat uhanalaisia harvinaisuutensa vuok
si. Tavallisesti häviämisuhan aiheuttaa 
pieni populaatiokoko ja suppea esiinty
misalue. Mikäli ilmastonmuutos johtaa 
pohjoisessa Lapissa keskilämpötilan 
nousuun, voi yläpaljakan tunturilajista 
hävitä tuntureiltamme. Koska ennusteet 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista ovat 
ristiriitaisia, ei ilmastonmuutosta kui
tenkaan ole esitetty uhkatekijänä. Toinen 
tunturisammalien mahdollinen uhka on 
porojen aiheuttama ylilaidunnus. Talla
us ja maanpinnan kuluminen saattaa tu
hota suppean sammalpopulaation. Yli
laidunnuksen vaikutuksia uhanalaisten 
sammalten populaatioihin ei kuitenkaan 
ole tutkittu, joten sitä ei ole käytetty 
uhkatekijänä. 

Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai-
päristöt suudensyyt 

Amblystegium humile (P.Beauv.) Crundw. (Leptodictyum kochii) 
pikkuritvasammal, spärrkrypmossa 

NT Ale Rj, Mlk O,R 

Amblystegium radica/e (P.Beauv.) Sehimp. NT Ale Sk, Mlk, Ml, 0, R, Vr 
(A. saxatile, Campylium radicale) Rin, Rjn 
notkoritvasammal, sumpkrypmossa 
Andreaea blyttii Sehimp. NT 02 Tl y 

tunturikarstasammal, fjällsotmossa 
Andreaea nivalis Hook. NT Bl +2e, 02 Tl y 

lumikarstasammal, snösotmossa 
Anoectangium aestivum (Hedw.) Mitt. NT 02 Tl, Kk y 

muhkusammal, kompaktmossa 
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Brachythecium campestre (C.Mull.) Schimp. NT Ale, D2 Ml, lp M,N M 
etelänsuikerosammal, backgräsmossa 

Brachythecium latifolium Kindb. NT D2 Mkt, T M, Ku M Sp 

sopulinsuikerosammal, bandgräsmossa 

Brachythecium trachypodium (Brid.) Bruch, Schimp. & WGumbel NT D2 Kk, T y y 

pahtasuikerosammal, skiffergräsmossa 

Bryum archangelicum Bruch, Schimp.& WGumbel NT D2 T, Kk y y 

väinänhiirensammal, svartsporsbryum 

Bryum knowltonii Barnes (8. /acustre) NT Ale, D2 Kk, Sl, Rj 0 0 St 

järvihiirensammal, sjöbryum 

Bryum turbinatum (Hedw.) Turner NT Ale, D2 lo, Rj, Kk 0, Pm, N, Yr N 
valjuhiirensammal, halsbryum 

Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp. NT Ale, D2 Kk, lo, Yp 0, Yr, N N 
kosteikkohiirensammal, snedbryum 

Campylophyllum halleri (Hedw.) M.Fieisch. NT Ale Kk Ks, M Ks Sh Sh 

pohjanharasammal (haraväkäsammal), hakspärrmossa 

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. NT D2, Ale Kk Ks Ks 
höyhensammal, kalkkammossa 

Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch, Schimp. & WGumbel NT D2 K y Ks, R Sh Sh 

risatorasammal, slät klipptuss 

Cynodontium suecicum (Arnell & C.E.O.Jensen) I.Hagen NT D2 M,K M M,R Sh Sh 

isotorasammal, nordisk klipptuss 

Dicranella humilis R.Ruthe (D. rigidula) NT Ale, D2 Rj 0, Yr, N R, Yr 

rantanukkasammal, strandjordmossa 

Dicranum groenlandicum Brid. NT D2 Sn y y 

palsakynsisammal, fjällkvastmossa 

Dicranum spadiceum J.E.Zetterst. NT D2 T y y 

paljakkakynsisammal, rörkvastmossa 

Dicranum tauricum Sapjegin NT D2 Mlv, Mkv Ml, M, R Ml, M V Sh 

etelänkynsisammal (lännenkynsisammal), nålkvastmossa 

Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill NT Ale, D2 Kk Ks, R, N Ks, R M 

sirppitumpurasammal, spärrlansmossa 

Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr NT D2 K,T Ks, R R,Ku Sh Sh 

munasammal, nötmossa 

Disce/ium nudum (Dicks.) Brid. NT Ale, D2 lo, lj, lv Pm,N Pm 

nuppisammal, flaggmossa 
Distichium inc/inatum (Hedw.) Bruch, Schimp. & WGumbel NT Bl+2c, D2 Kk,Rin R, Ks, N R, Ks St 

kaarikahtaissammal, tät planmossa 

Ditrichum zonatum (Brid.) Braithw. NT D2 Tl, Kk y y Sh Sh 

tunturikarvasammal, f]ällkrusmossa 

Drepanoc/adus sendtneri (H.Mull.) Warnst. NT Ale, D2 Ysr, Sl O,Yr, R 0, Yr Sp St 

kalkkisirppisammal, kalkkrokmossa 

Encalypta alpina Sm. NT D2 Kk, Tl y y M 

tunturikellosammal, fjällklockmossa 

Encalypta procera Bruch NT Bl +2c, D2 Kk Ks Ks Sh Sh 

isokellosammal, samboklockmossa 

Fissidens bryoides Hedw. NT D2 Ml, lv Mp, Pm, Kh Mp, Pm, Kh Sp* Sh 

pikkusiipisammal, lundfickmossa 

Fissidens gymnandrus Buse NT Ale, D2 Ml, Kk Yr,O, M M,R 

nuppusiipisammal, näckfickmossa 

Fissidens pusillus (Wilson) Milde NT Ale Yp, Yk Yr, Kh Yr, Kh Sh Sh 

koskisiipisammal, stenfickmossa 

Fontinalis dichelymoides Lindb. NT Ale, D2 Ys, Yj Yr, Kh Yr, Kh 

suvantonäkinsammal, klonäckmossa 

Grimmia decipiens (Schultz) Lindb. NT D2 K Mp, Pm, Kh M, Ks, Pm Sh Sh 

mäkikivisammal, kustgrimmia 

Grimmia montana Bruch & Schimp. NT D2 K Ks Ks, Mp 

vuorikivisammal, solgrimmia 

Grimmia sessitana De Not. NT D2 Tk, Tl y y Sp Sp 

kerokivisammal, sippergrimmia 

Grimmia unicolor Hook. NT D2 K y y Sh Sh 

etelänkivisammal, trubbgrimmia 

Hygrohypnum mol/e (Hedw.) Loeske NT D2 Yp y Yr, Kh Sh Sh 

lapinpurosammal, mjuk bäckmassa 

Hypnum bornbergeri Schimp. NT D2 Kk y y M 

ruskopalmikkosammal, guldfläta 
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Hypnum hamulosum Brueh, Sehimp. & W.GUmbel NT D2 Kk y y 

pohjanpalmikkosammal, fjällfläta 
Lescuraea incurvata (Hedw.) E.Lawton (Pseudoleskea i.) NT Ale, D2 Kk Ks, N Ks 
kivikoukerosammal, blek bågmossa 
Mnium blyttii Bruch & Sehimp. NT D2 Kk, T y y 

paljakkalehväsammal, blå stjärnmossa 
Mnium spinosum (Voit) Sehwägr. NT Ale, D2 Mlk M,O M 
pohjanlehväsammal, taggstjärnmossa 
Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Sehimp. NT Ale+2e Rjt Vr, M Vr, M Sh Sh 
tulvasammal, svämmossa 
Myurella tenerrima (Brid.) Lindb. NT D2, Ale Kk y y 

pikkusiimasammal, hårtrindmossa 
Neckera besseri (Lobarz.) Jur. (Homalia besseri) NT B 1 +2ed K M Ks, Mp, Kh M 
koloriippusammal (koloviuhkasammal), rundfjädermossa 
Octodiceras fontanum (Baeh.Pyl.) Lindb. (Fissidens fontanus) NT Bl +2ed Vs, Vk Vr, Kh Vr, Kh M 
vellamonsammal, vattenfiekmossa 
Orthothecium intricatum (Hartm.) Brueh, Sehimp. & W.GUmbel NT D2 Kk, T y y 

pikkupahtasammal, liten glanmossa 
Orthothecium strictum Lorenz NT D2 Kk, T y y 

silopahtasammal, rak glansmossa 

Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E.Sm. NT Ale Mlt, lh, Vp M, Vr, N M, Vr St St 
turrisammal, vridmossa 
Palustriella decipiens (De Not.) Oehyra NT Ale, Bl +2e VI, Sl O,Vr,R Vr, 0 
pohjanhuurresammal, nordtuffmossa 
Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs NT Ale, Bl +2c Sl Vr 0 St 
sirppihuurresammal, klotuffmossa 
Plagiobryum zieri (Hedw.) Lindb. NT D2 Kk, T y y 

lapinseitasammal, vit puekelmossa 
Plagiomnium curvatulum (Lindb.) Sehljakov NT Dl+2 Kk, Mlk y y 

(P. medium ssp. curvatulum) 
pohjanisolehväsammal, nordlig praktmossa 
P/agiomnium drummondii (Brueh & Sehimp.) T.J.Kop. NT Ale+2e, Dl Mlv, Mktv M,O M,O,R Sh Sh 
idänlehväsammal 
Pogonatum a/oides (Hedw.) P.Beauv. NT D2 lo, lv, lp Pm,N Pm 
peltohiekkasammal, sydlig grävlingmossa 
Pseudo/eskee/la papillosa (Lindb.) Kindb. NT Ale Kk, K Ks, M Ks, M Sh Sh 
pohjanvaskisamal, rasp-dvärgbågmossa 
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Broth. (Scleropodium p.) NT Ale, Dl +D2 Ml, Mkt N M 
lammassammal, pösmossa 
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot NT Ale Vj, Vs, Vp Kh, Vr Kh, Vr M 
ahdinsammal, bäeknäbbmossa 
Schistidium tenerum Q.E.Zetterst.) Nyholm NT D2 T, Kk y y Sp Sh 
lapinpaasisammal, trådblommossa 
Se/igeria donniana (Sm.) MUII.Hal. NT Ale, D2 Kk Ks M, Ks Sh Sh 
sahahitusammal, kalkdvärgmossa 
Seligeria subimmersa Lindb. NT D2 Kk y M Sh Sh 
piilohitusammal, nordisk dvärgmossa 
Sphagnum contortum Sehultz NT Ale Sl O,Vr 0, Vr, R St 
käyrälehtirahkasammal, loekvitmossa 
Sphagnum inundatum Russow NT Ale+2e Va 0 Kh 
luhtarahkasammal, grodvitmossa 
Sphagnum subnitens Russow & Warnst. NT Ale Sl, Rin 0, Vr 0 
kirjorahkasammal, röd glansvitmossa 

Tayloria tenuis (Dieks.) Sehimp. NT Ale M N,O,M,MI M 
haisumarrassammal, liten trumpetmossa 
Tetrodontium ovatum (Funek) Sehwägr. NT D2 K y Ks 
(sis. T. brownianum & T. repandum) 
loukkosammal, knappnålsmossa 
Timmia comata Lindb. & Arnell NT D2 Kk y y 

tupsutuppisammal, uddtimmia 
Tortel/a inclinata (R.Hedw.) Limpr. NT D2, Ale Kk y N, Kh M 
etelänkiertosammal, kortbladig kalkmossa 
Weissia brachycarpa (Nees & Hornseh.) Jur. NT Ale lo, lv, lp Pm,N Pm,R 
törmäsykerösammal, hinnkrusmossa 
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Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

Maksasammalet 
Anastrophyllum hellerianum (Lindenb.) R.M.Schust. NT Ale Mkv, Sk MI,O M,O,MI 
kantoraippasammal, vedtrappmossa 
Athalamia hyalina (Sommerf.) S.Hatt. NT 02 Kk, ln Ks, N Ks, N 
peikonsammal, navelmossa 
Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb. NT Ala, 02 K R Ks, R 
pikkusahasammal, liten revmossa 
Hygrobiel/a laxifolia (Hook.) Spruce NT 02 Ts, Vp y y 

mäkäränsammal, pysslingmossa 
jungermannia leiantha Grolie NT Ale Sk, Mkv MI,O, Vr M,O,Vr St M 
kantokorvasammal, rörsvepemossa 
Lophozia ascendens (Warnst.) R.M.Schust. NT Ale Sk, Mkv Ml, 0, Vr M,O St St 
pikkulovisammal, liten hornflikmossa 
Lophozia bantriensis (Hook.) Steph. NT Ale, Bl +2e, 02 Sl, Slk, Kk, VI 0, Vr, Ks y Sh Sh 
lähdelovisammal, källflikmossa 
Lophozia col/aris (Nees) Oumort. NT 02 Kk Ks Ks Sh Sh 
kololovisammal, skuggflikmossa 
Lophozia gillmanii (Austin) R.M.Sehust. NT Ale, Bl +2e Sl, Kk 0, Vr, N, R Ks 
tulvalavisammal, broddflikmossa 
Lophozia laxa (Lindb.) Grolie NT 02 s O,R 0 Sh Sh 
rahkalovisammal, myrflikmossa 
Mannia piiosa (Hornem.) Frye & L.Ciark NT 02 T, Kk Ku, Ks y 

karvakäppyräsammal, liten klotmossa 
Moerckia blyttii (Moereh) Broekm. NT A2b, 02 T, Ts y y M 
tunturikehräsammal, fjällmörkia 
Nowellia curvifolia (Oieks.) Mitt. NT Ale, Bl +2e, 02 Mkv, Sk MI,O,M y V St 
rakkosammal, långfliksmossa 
Odontoschisma denudatum (Mart.) Oumort. NT Ale, Bl +2e Sk, S, Mktv MI,O,Mi O,M,MI 
itupyörösammal, kornknutmossa 
Odontoschisma macounii (Austin) Undervv. NT 02 Kk Ks y 

kalliopyörösammal, blek knutmassa 
Pellia endiviifolia (Oieks.) Oumort. NT Alb, 02 Rjh, Rjt, Rin, Kk, lo O,N,Vr N,O 
liuskalapasammal, kragpellia 
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi NT 02 Kk Ks, R, N Ks, R, N Sh Sh 
lastusammal, glanslungmossa 
Riccardia multifida (L.) Gray NT Ale+2b VI, Rj, Sl 0, Vr Vr, 0 
haaraliuskasammal, flikbålmossa 
Riccardia palmota (Hedw.) Carruth. NT Alb, Bl +2e Sk, Mkv Ml, Mi, 0, Vr M,MI,O 
pikkuliuskasammal, fingerbålmossa 
Scapania ca/cicola (Arnell &J.Perss.) lngham NT Ale+2e Kk Ks Ks M 
kalkkikinnassammal, kalkskapania 
Scapania cuspiduligera (Nees) Mi.iii.Frib. NT 02 Kk, Vp Ks, Vr Ks, Vr Sh Sh 
pärskekinnassammal, sotkornsskapania 
Scapania kaurinii Ryan NT 02 Tl y y 

paljakkakinnassammal, skedskapania 
Scapania nemorea (L.) Grolie NT B 1 +2ed, 02 K Ks, Vr Ks, Vr St St 
lehtokinnassammal, klippskapania 
Scapania paludosa (Mi.iii.Frib.) Mi.iii.Frib. NT Ale+2e, VI, Vp Vr, 0 Vr St 
hetekinnassammal, källskapania B 1 +2ed, 02 
Scapania praetervisa Meyl. (S. mucronata ssp. praetervisa) NT Ale+2e, 02 Kk Ks Ks 
norokinnassammal, rödkornsskapania 
Scapania uliginosa (Sw. ex Lindenb.) Oumort. NT Ale, 02 Ts, VI Vr Vr 
tunturikinnassammal, purpurskapania 
Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske NT Ale, 02 Mkv, Sk MI,O,M M,MI,O 
polkukämmensammal, vedlobmossa 
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Silmälläpidettävien sammallajien elin
ympäristöt, silmälläpidon syyt ja uhka
tekijätjakautuvatmelko samaan tapaan 
kuin uhanalaisten lajien (taulukot 4.5.3., 
4.5.4. ja 4.5.5.). Toisaalta silmälläpidettä
villä lajeilla on tyypillisesti enemmän 
esiintymiä ja niille soveltuvia elinytnpä
ristöjä kuin uhanalaisilla lajeilla. Muka
na on harvinaisten lajien ohella myös 
laajalle levinneitä lajeja, joiden kannat ja 
kasvuympäristöt ovat selvästi taantuvia. 
Levinneisyysalueen reunaesiintytnät ei
vät korostu silmälläpidettävillä lajeilla 
niin voimakkaasti kuin uhanalaisilla, 
mutta silmälläpidettävistä lehtisan1ma
lista runsas kolmannes (32 %) on levin
neisyydeltään joko Lounais-Suomessa 
kasvavia hemiboreaalisia (9 kpl) tai Tun
turi-Lappiin keskittyviä lajeja (13 kpl). 
Silmällä pidettävistä maksasammalis ta 
hemiboreaalisia on 3lajia (11 %) ja tun
tureilla esiintyy 5lajia (19 % ). 

Kalliot, erityisesti kalkkikalliot, ovat 
myös silmälläpidettävien sammallajien 
tärkeimpiä elin ympäristöjä. Tästä syystä 
kaivostoiminta on merkittävä taantumi
sen syy ja uhka varsinkin maksasamma
lilla. Kaivostoilninta uhkaa selvästi suu
rempaa joukkoa silmälläpidettäviä sam
maHa, kuin uhanalaisia sammalia. Pieni 
populaatiokoko on lehtisammalten sil
mälläpidettävyyden tärkein syy, kun 
kyseessä ovat useimmiten harvinaiset ja 
habitaattinsa suhteen erityisen vaateli
aat lajit, joista monet ovat kalkkihakui
sia. 

Metsät ovat silmälläpidettävien leh
tisammalten toiseksi tärkein ja maksa
smnmalten kolmanneksi tärkein elinym
päristö. Silmälläpidettävistä metsäla
jeista monet ovat melko laajalle levinnei
tä ja niillä on vielä runsaasti kasvu paik
koja, mutta niiden elinympäristöt taan
tuvat edelleen. Esimerkkejä tällaisista 
lajeista ovat monet lahopuuta käyttävät 
silmälläpidettävät 1naksasammalet, ku
ten kantokorvasammal (fungermannia 
leiantha) ja kantoraippasmntnal (Anas
trophyllum hellerianum). Mukana on 
myös tulvanalaisten ja Iuhtaisten elin
ympäristöjen melko laajalle levinneitä 
lajeja, kuten tulvasammal (Myrinia pulvi
nata) ja pikkuritvasammal (Amblyste
gium humile). Silmälläpidettäviin lajei
hin verrattunamonen uhanalaisenlajin 
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elinympäristöt ovat jo taantuneet voi
makkaasti eikä metsätalouskäyttö enää 
uhkaa kaikkien lajien jäljellä olevia pie
niä esiintymiä, varsinkaan suojelualueil
la. 

SuosammaHa on silmälläpidettävien 
lajien joukossa vähemmän kuin uhan
alaisissa, mikä johtunee siitä, että monet 
vaateliaat lettosmnmalet ovat uhanalai
sia kasvuympäristöjensä rajun taantu
misen vuoksi. Ihmisen luomissa ympä
ristöissä, kuten ojanvarsissa, esiintyy 
muutama silmälläpidettävä laji, muttei 
uhanalaisia lajeja. Karu ja paljaan maan 
elinympäristöjä on edelleen kohtalaises
ti tarjolla, vaikka tietytmaatalouden toi
mista hyötyneet, kuten nuppisammal 
(Discelium nudum), ovatkin taantuneet. 
Silmälläpidettävissä lajeissa on myös 
monipuolisemmin erilaisten vesiympä
ristöj en lajeja kuin uhanalaisissa lajeissa, 
jotka keskittyvät lähteisiin ja koskiin. 
Näihin kuuluu esimerkiksi karuissa rus
keavetisissä pikkujärvissä harvinaisena 
kasvava suvantonäkinsmnmal (Fontinalis 
dichelymoides). 

Uhanalaisuusluokitusten vertailu 

Aiemmissa uhanalaisarvioinneissa käy
tetty menetelmä (vuodet 1985 ja 1990) 
korosti ihmistoiminnan aiheuttamia 
uhkia, jotka voivat johtaa esiintymien 
häviämiseen. Vanhan menetelmän pe
rusteella arvioitiin nyt luokkiin E ja V 
kuuluviksi yhteensä 44lehtisammallajia, 
mikä vastaa noin 48 % uudella IUCN -
menetelmällä uhanalaisiksi (CR-VU) 
luokitelluista lajeista. Maksasammalilla 
vastaava osuus on 42 %. Erot johtuvat 
etenkiniUCN-luokittelunharvinaisuut
ta korostavasta luonteesta, mutta myös 
elinympäristöjen taantumiselle asete
tuista ajallisista ja määrällisista rajoista. 
Monet aiemmissa tarkasteluissa silmäl
läpidettäviksi luokitellut lajit ovat 
IUCN-kriteereillä tarkasteltaessa uhan
alaisia. 

Monetvuonna 1990erittäin uhanalai
siksiluokitelluista sammalista ovatuuden 
menetelmän mukaan EN- tai CR-luokissa 
ja monet aiemmin vaarantuneiksi luoki
tellut lajit ovat nyt VU- ja EN-luokissa. 
Vuonna 1990 silmälläpidettävistä harvi
naisiksi ja taantuneiksi arvioidilista leh-
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tisammalista 46% ja maksasammalista 
85% luokittui uutta menetelmää käyttä
en uhanalaisiksi. Aiemmin alueellisesti 
uhanalaisista lehti-sammalistaarvioitiin 
nytuhanalaisiksi5,1% jamaksasmnma
lista 4,7%. IUCN- kriteerien perusteella 
silmälläpidettäviksi (NT-luokka) luokit
tuivat monet harvinaiset sekä elinympä
ristöiltään selvästi taantuneet sammal et, 
jotka aiemmin olivat vain alueellisesti 

uhanalaisia tai joita ei ollut lainkaan 
mukana aiemmassa uhanalaistarkaste
lussa. Lehtisammalten silmälläpidettä
vistä lajeista näitä oli 59% ja maksasam
malista 62 %. Vuoden 1990 alueellisesti 
uhanalaisista Iehtisammalista 82 % ja 
1naksasammalista 57 % katsottiin kui
tenkin uudella menetelmällä koko maassa 
elinvoimaisiksi, mutta monet niistä ovat 
edelleenkin alueellisesti uhanalaisia. 

Taulukko 4.5.6. Lehtisammalten jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella arviointi menetelmällä. 
[ 

Uusi menetelmä 
1 

RE CR EN vu NT DD Yhteensä 1 

Vanha menetelmä 
H 17 17 
E 8 8 16 
V 1 13 14 28 
St 14 7 21 
Sh 4 8 14 19 3 48 
Sp 2 12 14 
M 1 
Ei luokkaa 7 41 41 

Yhteensä 17 13 29 49 69 57 

Taulukko 4.5. 7. Maksasammalten jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella arviointi menetelmällä. 1 

1 
1 Uusi menetelmä 1 

RE CR EN 

Vanha menetelmä 
H 8 
E 5 1 
V 1 6 
St 
Sh 
Sp 
M 
Ei luokkaa 

Yhteensä 8 6 7 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Uhanalaistarkastelu vanhan arviointi
menetelmän mukaisena ilmenee taulu
koissa 4.5.6. 4.5.9. Varsinkin silmälläpi
dettävien lehtisammalten määrä on hie
man kasvanut, mikä selittyy osittain sil
lä, että vuonna 1990 paljaalla maalla 
kulttuuriympäristöissä kasvavia ns. ru
deraattisammalia (Sp-luokassa 14kpl ja 
H-luokassa 1 kpl) ei ole tuolloinlaskettu 
mukaan yhteenvetotaulukoihin. Rude
raattisammalilla on taulukoissa vuoden 
1990 uhanalaisluokan perässä tähti(*). 
Maksasammalista luokiteltiin paljaalla 
maalla ihmisen seurassa viihtyviksi Sp
luokkaan viisi lajia vuonna 1990. Kan-

vu NT DD Yhteensä 

8 
6 

6 13 
9 4 13 

10 5 15 
3 5 8 

1 
4 17 10 

32 27 15 

sainvälisen käytännön mukaisesti näitä 
vanhan maatalouskulttuurin seuralaisia 
ei enää eroteltu muista lajeista. Toinen 
tärkeä syy uhanalaisten lehtisammalten 
1näärän nousuun vanhalla menetelmällä 
tehdyssä arvioinnissa vuonna 1999 ver
rattuna aiempiin vuosiin (1985 ja 1990) 
on se, että entistä tarkemmassa tarkaste
lussa on nyt ollut mukana koko lajista. 
Esimerkiksi aiemmin tarkastelematto
mien hiirensammalten suvusta luokittui 
silmälläpidettäviin lajeihin neljä ja 
uhanalaisiin viisi lajia. Maksasammalten 
määrätpysyivätmelko ennallaan, vaikka 
vaihtumaa lajien välillä olikin. Uhan
alaisten lajien luokkia on muutettu seu
rannoissa saatujen tietojen ansiosta. Lu-



Taulukko 4.5.8. Lehtisammalten uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointimenetelmällä. 

H E V St Sh Sp Yhteensä M 

2000 17 16 28 21 48 14 144 7 
1990 13 13 18 6 39 15 104 II 
1985 9 12 17 10 23 9 80 

Taulukko 4.5. 9. Maksasammalten uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointi menetelmällä. 

H E V St 

2000 8 6 13 13 
1990 7 4 13 6 
1985 5 5 8 

ettelossa tapahtui sekä uhanalaisluokki
en alenemisia (14lehti- ja 6tnaksasam
malella) että nousuja (10 lehti- ja 4 mak
sasammalella). Luokkien alenen1isen 
syynä on useimmiten maastohavainto
jen määrän kasvu. Uhanalaisluokkien 
nousuun on syynä ollut joko tunnettu
jen kasvupaikkojen häviäminen tai mu
seotyöskentelyssä esiintulleet muutok
set näytteiden määrityksessä. 

Vuoden 1990 uhanalaisarvioinnin lu
etteiosta nyt poistetut lajit on esitelty 
jäljempänä luettelossa. Niiden arviointi 
on muuttunut (M) aiempaa arviointia 
runsaamman esiintytnisen tai muuttu
neen taksonomisen tai ekologisen käsi
tyksen vuoksi, eikä niitä enää pidetä 
uhanalaisilla. Tmnmihiippasammal (Or
thotrichum diaphanum) on kerätty 1800-
luvulla Ahvenanmaalta, kirkon kiviai
dalta. Kaikki 1990-luvun havainnot ovat 
betonialustalta vanhoista rakenteista. 
Verkkohankasammal (Riccia rhenana) on 
tulkittu tulokkaaksi, koska tätä vesisam
malta käytetään yleisesti akvaarioissa ja 
laji on voinut levitä luontoon ihmisen 
toimesta. Eräät aikaisemmin luettelosta 
poistetut lajit on uusien kriteerien pe
rusteella otettu nyt takaisin uhanalais
arvioinnin luetteloon. 

1 

Vuonna 1990 hävinneiksi luokitel
luista lajeista ovat löytyneet uudelleen 
jouhi-sammal (Dicranodontium denuda
tum), tammihiippasammal (Orthot
richum diaphanum), viiruhiippasammal 
(0. striatum), paasihiippasammal (0. ur
nigerum), napalehväsammal (Rhizom
nium andrewsianum), kaarihitusammal 
(Seligeria campylopoda), saksisammal (Do
uinia avata) ja kourukinnassammal (Sca-
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Sh Sp Yhteensä M 

15 8 63 6 
21 8 59 5 
16 2 37 

pania massalongi). Ne ovat edelleen uhan
alaisia tammihiippasammalta ( 0. diapha
num) lukuun ottamatta (vrt. edellinen 
kappale). Näiden lisäksi on Suomesta 
edellisen tarkastelun jälkeen löydetty 
uusia lehtisammallajeja, jotka on nyt 
luokiteltu uhanalaisiksi: pohjanvä
käsammal (Campylium laxifolium), vuo
mapalmikkosammal (Hypnum holmenii), 
pohjannuijasammal (Meesia hexasticha), 
kiisusammal (Mielichhoferia elongata), al
vari toukosamtnal (Pottia conica), kalkki
hirnsammal (Seligeria calcarea), karstahi
tusammal (S. pusilla) ja lapinmarrassam
mal (Tayloria splachnoides) sekä aikaisem
min lajin sisäisinä yksikköinä pidetyt 
pahtakellosammal (Encalypta macounii) 
ja tupsukivisammal (Grimmia arenaria) 
ovat tarkastelussa mukana lajeina. Eräät 
muut uudet lajit on sijoiteltu DD- tai 
NE-luokkaan. 
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Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista sammalista, jotka eivät uudella menetelmällä ole uhanalaisia 

tai silmälläpidettäviä 

laji Luokka Elinympäristöt Uhanalaisuuden syyt Uhkatekiijät 1990 2000 

Lehtisammalet 
Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Milde LC K,M y Ks, Kh Sp M 
etelänpörrösammal, kustsnurrmossa 
Dicranum acutifolium (Lindb. & Arnell) Weim (D. sendtneri) . LC Kk Ks Ks, Mui Sp M 
taigakynsisammal, luggkvastmossa 
Orthotrichum pallens Brid. (0. paradoxum) LC Sh M 
kalvashiippasammal (pohjanhiippasammal), parkhättemossa 
Schistidium trichodon (Brid.) Poelt LC Sp M 
mustapaasisammal, svart blommassa 
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee LC K, Kk Mp Ks, Ku, Sh M 
luutasammal, rävsvansmossa Kh 
Acaulon muticum (Hedw.) MUII.Hal. DD lp, lv, Kk Pm,N Pm Sp* Sp 
pampulasammal, pygmemossa 
Arctoa hyperborea (Dicks.) Bruch, Schimp. & W.GUmbel DD Tl y y Sp 
kallionapasammal, stor jökelmossa 
Bryum oblongum Lindb. DD Rj, Kk, lo 0, N, Kh N Sp 
kielihiirensammal, dvärgbryum 
Bryum rutilans Brid. DD Kk, T y Ks, Mui Sp Sp 
punahiirensammal, alpbryum 
Cirriphyllum cirrosum (Schwägr.) Grout DD Kk y Mui Sh Sh 
vuorihaivensammal, alpin hårgräsmossa 
Didymodon icmadophila (Schimp. ex MUII.Hal.) K.Saito DD Kk, Vk, Rj y Ks, Vr, Kh M M 
rantatumpurasammal, berglansmossa 
Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill. (Barbula cylindrica) DD lv Pm, Kh Sp* Sp 
eteläntumpurasammal, orange lansmossa 
Entosthodon fascicularis (Hedw.) MUII.Hal. (Funaria fascicularis) DD lv, lo, Kk Pm,N Pm, Kh Sp* Sp 
piennarsammal, åkerkoppmossa 
Hygrohypnum coch/earifo/ium (Venturi) Broth. DD Vp y Vr, Kh Sh Sh 
rusopurosammal (kourupurosammal), skedbäckmossa 

Hygrohypnum norvegicum (Schimp.) J .J.Amann DD Vp y Vr, Kh Sh Sh 
pikkupurosammal, norsk bäckmassa 
Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch, Schimp. & W.GUmbel DD lo, Va, lv Pm, Kh, N, Vr Pm, Kh, Sp* Sp 
(Aphanorhegma patens) 
nuppusammal, muddermossa N 
Pleuridium acuminatum Lindb. DD lp, lv, lo, Rj N,Pm Pm,N, Sp* Sp 
ojaäimäsammal, kortbladig sylmossa Kh, Vr 

Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh. DD lp, lv, lo, Rj N,Pm Pm,N, Sp 
saviäimäsammal, sylmossa Kh, Vr 

Pottia intermedia (Turner) FUrnr. DD lv, Kk, lo, lj Pm,R,N Pm, Kh Sp* Sp 
peltotoukosammal, ängspottia 
Racomitrium macounii Kindb. ssp. alpinum (E.Lawton) Frisvoll DD T y Sp Sp 
lapintierasammal, fjällraggmossa 
Weissia Jongifolia Mitt. DD lo, lv, lp Pm,N Pm,R Sp* Sp 

umpisykerösammal, citronkrusmossa 
Orthotrichum diaphanum Brid. NE lr, lh y Kh, R H M 

tammihiippasammal, hårhättemossa 

Maksasammalet 
Frul/ania fragilifolia (Taylor) Gottsche et al. LC Sh M 

haprakarvesammal, späd frullania 
Frullania tamarisci (L.) Dumort. LC Sh M 

isokarvesammal, klippfrullania 
Calypogeia fissa (L.) Raddi DD M, Sk, S Sp 

etelänpaanusammal, tandsäckmossa 
Cephaloziella e/achista (Gottsche & Rabenh.) Schiffn. DD s Sp Sp 

etelänrahtusammal, tornmikromossa 
Lophozia elongata Steph. DD Ts Sp Sp 

aapalovisammal, kärrflikmossa 
Riccardia incurvata Lindb. DD Rjh, Rjn, lk Sh Sp 

kouruliuskasammal, rännbålmossa 
Riccia canalicu/ata Hoffm. DD Rj Sp* Sp 

uurrehankasammal, rännlik gaffel 
Riccia rhenana Lorb. NE Vsr Sp M 

verkkohankasammal, akvariegaffel 
Marsupella aquatica (Lindenb.) Schiffn. Vp St M 

puropussisammal, vattenrostmossa 
Scapania parvifolia Warnst. H M 

notkokinnassammal, listskapania 

266 2000 



Suojelu ja seuranta 

Monet arvokkaim1nista pohjoisista kalk
kikallioista sijaitsevat suojelualueilla 
kuten KilpisjärvenSaanaja Malla, Kuu
samon Oulanka ja Kitkanniemi sekä Ke
von kanjoni Utsjoella. Myös osa tunne
tuista Keski- ja Etelä-Suomen kalkki- ja 
serpentiinikallioista on mukana suojelu
ohjelmissa. Kaivostoiminta uhkaa pieniä 
sammalpopulaatioita kuitenkin jopa 
suojelualueilla. Erityisesti suojeltavien 
sammalten esiintymät olisi tarpeen mu
kaan suojeltava erillisillä rajauspäätök
sillä jopa suojelualueiden sisällä. Virkis
tyskäyttö ja rakentaminen voivat uhata 
pienialaisia populaatioita ellei niiden si
jainti ole 1naankäyttäjän tiedossa. 

Pohjois-Suomessa lettoja on kohtalai
sesti suojelualueilla. Suojelualueilla kas
vavien smnmalharvinaisuuksien pieniä 
populaatioita uhkaavat lähinnä satun
naistekijät. Vaikka tietyt suppeat erityis
kohteet on helppo suojella, tulee uhan
alaisten lajien esiintymät ottaa huomi
oon maankäytössä ja muussa toiminnas
sa myös suojelualueiden ulkopuolella. 

Erityisesti Etelä-Suomessa vain osa 
uhanalaisten sammalten esiintymistä ja 
niille soveliasta elinympäristöistä sijait
see suojelualueilla. Metsälain arvokkai
den elinympäristöjen (rehevät korvet, 
purovarret ja lähteet, jyrkänteiden välit
tömät alusmetsät) suojelu voi lisätä 
monille uhanalaisille metsäsammalille 
soveliaita elinympäristöjä, erityisesti 
mikäli niihin kertyy lahopuuta. Tästä 
syystä lahopuustoisuus tulisi ottaa näi
den luontotyyppien tavoiteltavaksi omi
naispiirteeksi etelä-ja keskiboreaalisessa 
vyöhykkeessä, vaikka niissä ei tällä het
kellä lahoa maapuuta olisikaan. 

Etelä-Suomen lettojen ja korpien en
nallistamismahdollisuudet tulisi selvit
tää ja ryhtyä pikaisesti näiden luonto
tyyppien kunnostukseen. Monet letto
sammalille sopivat kasvuympäristöt 
ovat metsälain arvokkaita elinympäris
töjä (Lapin läänin eteläpuolisia lettoja, 
lähteikköjä ja pienten lampien reunuk
sia). Metsien kunnostusojituksista tulisi 
luopua lettoisilla kasvu paikoilla. Letto
smnmalten suojelutason parantaminen 
edellyttää lajien elinympäristöjen suoje
lua sekä 1nuuttuneidenlettojen ennallis
tamista Etelä- ja Keski-Suomessa. 

Supm~n lajit!nuha.llalaisuus ~000 
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4.6 Levät 

Uhanalaisuuden arviointi 

Levi en uhanalaisuuden arviointiin osal
listuivat asiantuntijoina Guy Hällfors, 
Pertti Eloranta, Olof Rönnberg, Anita 
Mäkinen ja Marja Koistinen. Arvioinnin 
kokosi Saara Bäck. Marja Koistinen tar
kasti näkinpartaislevien nimet ja aukto
rit. Levien uhanalaisuuden arvioinnin 
aloituskokoukseenosallistuivat tai kom
mentteja antoivat lisäksi Jan Ekebom, 
Krister Karttunen, Mikko Kiirikki, Janne 
Lampolahti, Orvokki Ravanko, Ari 
Ruuskanen ja Ilkka Viitasalo. 

Tiedot levien taksonomiasta ja levin
neisyydestä ovat edelleen hyvin puut
teellisia. Suomessa arvioidaan olevan 
alle 5 000 levälajia, joista valtaosa noin 
95 prosenttia on mikroleviä. Mikrolevät 
jätettiin uhanalaisuusarvioinnin ulko
puolelle. Tarkasteluun otettiin 160 mak
rolevälajia, joista näkinpartaisleviä oli 21 
lajia, Itämeren muita makroleviä 114la
jia ja sisävesien punaleviä 25lajia. 

Erityisesti näkinpartaislevistä on saa
tu uusia keräyksiä ja havaintoja. Marja 
Koistinen on koonnut kasvimuseoiden 
(H, HEL, KUO, TUR, TURA, OULU, 
VOA) kokoelmien tiedot tietokannaksi. 
NäkinpartaistutkijaAnders Langangen 
Oslosta on varmistanut näytteiden mää
rityksen. Tieto kannan, asiantuntija -arvi
oiden sekä Langangenin ja Koistisen 
(2000) käsikirjoituksen pohjalta laadit
tiin näkin partaislevien uhanalaisu usar
vio. Sisävesien punalevien arviointi teh
tiin Pertti Elorannan makean veden pu
nalevien keräyksien ja havaintojen tie
dostosta. 

Itämeren levien arvioinnissa käytet
tiin lajiluettelaina Nielsenin ym. (1995), 
Tolstoy & Willenin (1997) ja Krausen 

Taulukko 4.6.1. Makrolevien jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 111 lajia (69.4 %) 

Riittävät tiedot: 1 02 lajia 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 6 lajia (5.9 %) 

Luokka RE CR EN vu NT LC 

Lajien lukumäärä 0 1 1 4 12 84 
Osuus 0,0% 1,0% 1,0 o/o 3,9 o/o 11,8% 82,3% 
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(1997) julkaisuja sekä Pertti Elorannan ja 
Janina Kwandransin (1998) julkaisema
tonta Suomen sisävesien punalevienlu
etteloa. 

Uuden luokittelun soveltaminen 

Levien uhanalaisuusarvioinnissa uusia 
kriteereitä on vaikea soveltaa tiedon 
puutteen vuoksi. A-kriteeriä ei voitu 
käyttää vähäisten havaintojen vuoksi 
lainkaan. C- ja D1-kriteerien lisäänty
miskykyisten yksilöiden laskeminen on 
käytännössä mahdotonta, eikä lasketta
vaksi sopivaalisään tymisyksikköä mää
ritelty. 

B-kriteeri sopi levien arviointiin par
haiten, sillä levien elinympäristöjen laa
tu on heikentynyt vesien rehevöitymi
sen ja sitä seuranneen kilpailun vuoksi. 
D2-kriteeriä sovellettiin yhteen leväla
jiin, harmaanäkinpartaan (Chara contra
ria), jonka vähäinen esiintymien määrä 
oletetaan todelliseksi, eikä tiedon puut
teesta johtuvaksi. 

jakautuminen luokkiin 

Tarkasteltavana olleista 160 makrolevä
lajista jätettiin tietojen riittämättömyy
den tähden kokonaan arvioimatta 49 Itä
meren makrolevälajia. 

Vaikka suippunäkinparran (Chara 
connivens) kuulumisesta lajistoomme 
kaivattaisiinkin vielä vahvistusta, arvioi
tiin se puutteellisesti tunnetuksi. Myös 
neljän punalevän ja neljän ruskolevän 
tiedot osoittautuivat tavalla tai toisella 
epävarmoiksi. Ne sijoitettiin puutteelli
sesti tunnettuihin, mutta niiden epäil
lään osoittautuvan uhanalaisiksi, kun 
tiedot paranevat. 

Hävinneeksi ei levälajeista arvioitu 
ainoatakaan. Levähavaintoja ja havain-

1 Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 160 lajia 
49 lajia 

Puutteellisesti (30.6 %) 
tunnetut, DD: 
9 lajia 

s~wtJen .. laji~f}. ullaE:'tala]suus ~~0()0 



noitsijoita on maassamme niin vähän, 
ettei etsintöjä pystytä pitämään riittävän 
pitkäaikaisina eikä kattavina. Uhanalai
sia lajeja on arvioinnin kannalta riittä
vän hyvin tunnetuista lajeista lähes kuu-

Uhanalaiset levät 

Uhanalaisten /evien luettelo 

Laji Luokka 

Näkinpartaislevät 
Chara contraria KGtz. CR 
harmaanäkinparta, gråsträfse 

Chara horrida Wahlst. EN 

piikkinäkinparta, raggsträfse 

Chara braunii S.G.Gmel. vu 
silonäkinparta, svedsträfse 

Nitella batrachosperma (Reich.) A.Braun vu 
tummasiloparta, mörkslinke 

Nitel/a gracilis (Sm.) C.Agardh vu 
hentosiloparta, spädslinke 

Nitellopsis obtusa (Desv.) J.Groves vu 
tähtimukulaparta, stjärnslinke 

Vain kuusi näkinpartaislajia arvioitiin 
nykytietojen perusteella uhanalaisiksi. 
Kaksi niistä kasvaa rehevissä järvissä ja 
lammissa, kaksi Itämeressä ja kaksi on 
löydetty sekä rehevistä järvistä että Itä
merestä. 

Äärimmäisen uhanalaiseksi arvioid ul
la harmaanäkin parralla ( Chara contraria) 
on ollut maassamme pari tunnettua lä
heistä esiintymää Ahvenanmaalla. Et
sinnöistä huolimatta harmaanäkinpar
taa ei ole havaittu sitten vuoden 1936. 
Lajin uhanalaisuuden syitä ei tiedetä. 
Vaikka toista Ahvenanmaan esiintymis
paikoista ei ole aivan varmasti tunnistet
tu, epäillään paikan kasvaneen umpeen 
tai kuivuneen. Toisella paikalla pienes
sä järvessä riista-aitauksen keskellä 
kasvaa nyt isokokoisempaa kalkkinäkin
partaa (Chara intermedia), joka on saatta
nut syrjäyttää harmaanäkinparran. Jos 
harmaanäkinparta vielä kasvaa kalkki
näkinparran seassa, uhkaa sitä kasvujär
ven rehevöityminen. 

Erittäin uhanalainen piikkinäkinpar
ta ( Chara horrida) on Itämeren kotoperäi
nen laji. Edellisessä 1nietinnössä piikki
näkinparta poistettiin uhanalaisten laji
en luettelosta. Poisto perustui virhemää
rityksiin, ja nyt se on jälleen arvioitu 
uhanalaiseksi. Piikkinäkinparta on taan-

S~pmen lajien uhanalaisyus 2000 

si prosenttia ja silmälläpidettäviä vajaa 
12 prosenttia. Noin neljä viidesosaa ar
vioiduista levälajeista on elinvoimaisia. 

Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka-
päristöt suudensyyt tekijät 

Bl +2c, 02 Vsr Mu Kh 

Bl +2c Vi Kh Kh 

Bl +2c Vsr, Vi Kh, Vr, N Kh 

Bl +2c Vsr, Vi N, Kh Kh 

B 1 +2cd Vsr Kh Kh 

Bl +2c Vi Kh Kh, Muk 

tunut matalien ja suojaisten liejupoh
jaisten merenlahtien umpeenkasvun ja 
rehevöitymisen vuoksi. 

Vaarantunut sekä järvissä että vähä
suolaisissa merenlahdissa kasvava silo
näkinparta (Chara braunii) kaipaa avoin
ta kasvu tilaa. Sen kasvupaikkoja on tu
houtunut laiduntamisen loppumisen, 
rehevöitymisen ja vesirakentamisen 
vuoksi. Myös muilla vaarantuneilla levil
lä tummasiloparralla (Nitella batrachos
perma), hentosiloparralla (Nitella gracilis) 
ja tähtimukulaparralla (Nitellopsis ob
tusa) uhanalaisuuden syynä samoin 
kuin uhkatekijänä on vesien rehevöity
minen. Tummasiloparta on taantunut 
kuitenkin myös merenrantaniittyjen lai
dunnuksen loppumisen myötä. Tähti
mukulapartaa uhkaa lisäksi lähinnä 
Vaucheria-levien aiheuttama kilpailu. 

Silmälläpidettävät levät 

Taulukko 4.6.2. Silmälläpidettävien Ievi en 
ensisijaiset elinympäristöt (lajien lukumäärä). 

Vedet yhteensä 

Itämeri 

Karut järvet ja lammet 

Rehevät järvet ja lammet 

Joet 

Purot 

12 

6 

2 

2 

4 

1990 2000 e /u 

E E 

M V u 

V V u 

V V u 

Sp St u 

Sh St u 
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Silmälläpidettävistä näkinpartaislevistä 
kaksi on Itämeren lajeja, kaksi rehevien 
järvien lajeja ja yksi karujen järvien laji. 
Silmälläpidettävistä punalevistä neljä on 
Itämeren lajeja ja kolme elää joissa tai 
puroissa. Silmälläpidettävien levien 
merkittävin taantumisen syy samoin 
kuin uhkatekijäkin on vesien likaantu
minen ja rehevöityminen sekä rehevöi
tymistä seuraava umpeenkasvu ja muu
tokset kasvillisuudessa. Lisäksi taantu-

mista ovat aiheuttaneet vesien rakenta
minen ja ojitus. Tummapihtilevän (Cera
mium nodulosum) menestymistä Itäme
ressä uhkaa lisäksi veden suolapitoisuu
den laskeminen, jos Tanskan salmien 
kautta ei saada lisää suolaista vettä. Tun
turisykeröparta (Tolypella canadensis) on 
löytynyt maastmnme Kevolta ja Kilpis
järveltä, eikä sille tiedetä muuta uhkat
ekijää kuin kannan pienuus. 

Silmälläpidettävien /evien luettelo 

Laji 

Näkinpartaislevät 

Chara baltica Bruzelius 
itämerennäkinparta, grönsträfse 
Chara intermedia A.Braun 
kalkkinäkinparta, mellansträfse 
Chara strigosa A.Braun 
pohjannäkinparta, alpsträfse 
Nitella hyalina (DC.) C.Agardh 
kalvassiloparta, blekslinke 
Tolypella canadensis Sawa 
tunturisykeröparta, fjällrufse 

Punalevät 

Ag/aothamnion roseum (Roth) Maggs et 
L.:Hardy-Halos (Callithamnion roseum) 
ruusulevä, rosedun 
Ahnfe/tia plicata (Huds.) Fr. 
risulevä, segt havsris 
Batrachospermum atrum (Huds.) Harv. 

Luokka Elinympäristöt 

NT Vi 

NT Vsr 

NT Vsr 

NT Vi 

NT Vsk 

NT Vi 

NT Vi 

NT Vj, Vp 

Uhanalaisuuden syyt Uhkatekijät 1990 2000 

Kh, Vr Kh, Vr St St 

Kh Kh Sh 

Kh, 0, Vr Kh Sh Sh 

Kh, Vr Kh, Vr Sh Sh 

y y Sh 

Kh Kh M 

Kh, Muk Kh, Muk St St 

Kh Kh Sh 
Ceramium nodulosum (Lightf.) Ducluz. (C. rubrum) 
tummapihtilevä, rödsläke 

NT Vi Kh, Mu Kh, Mu Sh Sh 

Hi/denbrandia rivularis (Liebmann) J .Agardh 
punapurokalvo, bäckstenhinna 
Rhodocorton purpureum (Lightf.) Rosenv. 
samettipunalevä, röd grottsammet 
Tuomeya americana (Kutz.) Papenf. 

NT Vj Kh, Vr Kh, Vr Sh 

NT Vi Kh Kh St 

NT Vp, Vj Kh Kh Sh 

Uhanalaisuusluokitusten vertailu 

Taulukko 4.6.3. Levien jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella arviointimenetelmällä. 

Uusi menetelmä 
CR EN 

Vanha menetelmä 
E 1 
V 1 
St 
Sh 
Sp 
M 
Ei luokkaa 

Yhteensä 1 1 

Tiedon puutteen vuoksi leviä on arvioi
tu uhanalaisiksihyvin varovaisesti. Uusi 
uhanalaisuuden arviointimenetelmä 
vaatii tarkempia tietoja kuin vanha ja 
siksi uhanalaisia leviä on vanhalla taval
la enemmän kuin uudella. Nyt puutteel
lisesti tunnetuista yhdeksästä lajista 
kahdeksan lajin epäillään myöhemmin 

vu NT DD Yhteensä 

1 
2 3 
2 3 5 

8 8 
9 9 

1 

4 12 9 

osoittautuvan uudellakin tavalla arvioi
tuna uhanalaisiksi. 

Ruusulevää (Aglaothamnion roseum) ei 
katsottu tarpeelliseksi arvioida vanhalla 
menetelmällä lainkaan, vaikka se on 
uusien kriteerien perusteella sijoitettu 
silmälläpidettäviin (NT). 



Muutokset edelliseen luetteloon 

Taulukko 4.6.4. Levien uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointimenetelmällä. 4 
H E V St 

2000 - 1 3 5 
1990 1 1 2 2 
1985 - - 1 2 

Edellisessä mietinnössä ainoa hävin
neeksi arvioitu haisunäkinparta (Chara 
vulgaris) todettiin virhemääritykseksi, 
kun näyte varmistui kalkkinäkinparrak
si (Chara intermedia). 

Erittäin uhanalaisia ja vaarantuneita 
lajeja on nyt yksi enemmän kuin vuoden 
1990 arvioinnissa. Edelliskerralla uhan
alaisten lajien luettelosta virhemääritys
ten vuoksi poistettu piikkinäkinparta 
(Chara horrida) on nyt arvioitu vanhalla 
menetehnällä vaarantuneeksi. Vuoden 
1985 arvioinnissa piikkinäkinparta oli 
silmälläpidettävä harvinainen. 

Edellisen mietinnön kuudesta silmäl
läpidettävästä harvinaisesta lajista kol
me on säilynyt luokassaan. Tähtimuku
laparta (Nitellopsis obtusa) on arvioitu sil
mälläpidettäväksi taantuneeksi, valehaa
rukkalevä (Polyi"des rotundus) on siirretty 
silmälläpidettäviin puutteellisesti tun
nettuihin ja kultajouhilevää (Halosiphon 
tomentosus) ei uusien havaintojen täh
den enää pidetä uhanalaisena. Edellisen 
mietinnön viidestä silmälläpidettävästä 
puutteellisesti tunnetusta lajista vain 
hentosiloparran (Nitella gracilis) tunte
mus on parantunut sen verran, että se 
on siirretty silmälläpidettäviin taantu
neisiin. 

Kertyneen tiedon perusteella on arvi
oitu, että uusia silmälläpidettäviä har
vinaisia lajeja on viisi (kaksi näkinpar
taislevää ja kolme makean veden puna
levää) ja silmälläpidettäviä puutteelli
sesti tunnettuja myös viisi lajia (neljä 
makean veden punalevää ja yksi rusko
levä). 

Suomen lajien uhanalaisuus 2000 

Sh Sp Yhteensä M 

8 9 26 2 
6 5 17 6 

10 1 14 

Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista /evistä, jotka 
eivät uudella menetelmällä ole uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

Laji 

Näkinpartaislevät 
Chara connivens Salzm. exA.Braun 
suppunäkinparta, tuvsträfse 
Chara vulgaris L. 
haisunäkinparta, stinksträfse 

Punalevät 
Batrachospermum arcuatum Kylin 
Batrachospermum virgato-decaisneanum Sirodot 

Polyi"des rotundus (Huds.) Grev. 
valehaarukkalevä, röd gaffelalg 
Sirodotia tenuissima (Collins) Skuja ex Flint 

Ruskolevät 
Halosiphon tomentosus (Lyngb.) Jaasund 
(Chorda tomentosa) 
kultajouhilevä, luden snärjtång 
Halopteris scoparia (L.) Sauv. 
otatupsu, taggtofsing 
Sphacelaria nana Nägeli ex Kutz. 
pikkukivitupsu, småtofsing 
Sphace/aria plumigera Holmes 
sulkakivitupsu, fjädertofsing 
Sphace/aria radicans (Dillwyn) C.Agardh 
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Luokka 1990 

DD Sp 

H 

DD 
DD 
DD Sh 

DD 

LC Sh 

DD Sp 

DD Sp 

DD Sp 

DD 

2000 

Sp 

M 

Sp 
Sp 

Sp 

Sp 

M 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 
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4.7 Sienet 

Uhanalaisuuden arviointi 

Sienten uhanalaisuuden arviointi on teh
ty valtaosin ryhmätöillä ja kasvimuseoi
den sienikokoelmien työntekijöiden työ
nä. Suurim1nan osan työstä ovat tehneet 
Esteri Ohenoja, Pertti Salo, Ulla Num
mela-Salo, Heikki Kotiranta ja Reima 
Saarenoksa. Asiantuntijaryhmät ovat 
pitäneet lukuisia kokouksia ja tiedotta
neet työn kulusta (Ohenoja ym. 1998). 
Arviointia on käsitelty myös kolmessa 
seminaarissa (Helsinki, Lammi, Tamme
la). Maastokaudet on pyritty hyödyntä
mään uhanalaispaikkoja tarkistamalla. 
Arviointiin osallistuneet henkilöt maini
taan kunkin sieniryh1nän käsittelyn yh
teydessä. 

Ensimmäisessä vaiheessa Pertti Salo 
luetteloi Luonnontieteellisen keskus
museon sienimuseo (herbaarionimi H) 
aineistossa käytetyt sienilajien nimet. 
Näihinlisättiin Oulussa (OULU), Turus
sa (TUR, TURA), Kuopiossa (KUO), Jo
ensuussa (JOE) ja Jyväskylässä (JYV) ol
leet lajit sekä Nordic Macromycetes
teoksessa olevia taksoneita, jotka on il
moitettu Suomessa kasvaviksi. Kukin 
taksoni on pyritty tarkistamaan vähin
tään makroskooppisesti ja dokun1entoi
maan herbaarionäytteiden tai kirjalli
suuden perusteella. Luetteloon kertyi 
aluksi vajaat 8 000 lajia, joista kuitenkin 
karsiutui pois noin 2 000 nimeä toisinto
niminä tai taksonomisen epäselvyyden 
vuoksi. Sienilajistoa on käsitelty ryhmit
täin: helttasienet, kupusienet, kääväk
käät (sisältäen hyytelösienet), kotelosie
net, pien- elimikrosienet (ruoste-, noki
ja härmäsienet) sekä limasienet Sienten 
alalajeja ja variaatioita on tarkasteltu 
vain poikkeustapauksissa. Jos ne otettai
siin huomioon, taksonimäärä kasvaisi 
useilla sadoilla. 

Laadittujen lajiluetteloiden mukaan 
Suomessa arvioidaan olevan vähintään 5 
400 sienilajia, joista uhanalaistarkaste
lussa oli mukana noin 4 400 lajia. Toden
näköisesti maassamme kasvaa huomat
tava joukko vielä tuntemattomia sienila
jeja. Tarkastelussa on keskitytty aito- eli 
varsinaisista sienistä (Eumycota) kanta
ja kotelosieniin, kun taas piiskasiilnasie-

net (Chytridiomycota), yhtymäsienet (Zy
gomycota) ja vaillinaissienet (Deutero
mycetes) ovatjääneetkäsittelyn ulkopuo
lelle. Muutkuin aitosienet eli aikaisemmin 
leväsieniksi (Mastigomycota, Phycomyco
ta) ja nykyisin sukasiimaisiksi (Stra
Inenophila) nilnitetyt lajit eivät myöskään 
ole tarkastelussa mukana. Sienilajien lu
kumääriin eivät sisälly Suomessa esiinty
vät1452jäkälälajia.Jäkälätkuuluvatsyste
maallisessa luokituksessa sieniin, sillä ne 
ovatns. jäkälöityneitäkotelosieniä.Jäkälät 
käsitellään kuitenkin edellisten uhanalais
tarkastelujen tapaan erillään luvussa 4.8, 
koska ne muodostavat muista sienistä eril
lisen, tutkilnus- ja suojeluperinteeltään 
yhtenäisenrylunän. 

Edellisessä mietinnössä tarkasteltiin 
noin 1500 suursienilajia eli noin puolet 
tuolloin arvioidusta lajimäärästä. Pien
sienitarkastelussa oli arvioidusta 2 400 
lajista mukana vain kymmenisen pro
senttia. Merkittävin työ uudessa arvioil1-
nissa on ollut koko lajiston luettelointi, 
joka puutteistaankin huolimatta antaa 
jo entistä parem1nan pohjan tarkastelul
le. Kotelo- ja piensienten luettelointi ja 
uhanalaisuuden arviointi jäi edelleen 
keskeneräiseksi. Puutteellisten tietojen 
vuoksi jätettiin arvioimatta suuri joukko 
kotelosieniä ja jonkin verran piensieniä. 
Piensienilajeista ei arvioitu viljely- ja 
koristekasveilla eläviä lajeja. Sisätiloissa 
tavattuja lajeja on niukasti kaikissa tar
kastelussa mukana olleissa sieniryhinis
sä, eikä niitä arvioitu. Limasienistä (Myce
tozoa) on laadittu 191lajin luettelo. 

Tieteellinen nimistä perustuu uusim
piin taksonmnisiin ja nimistöllisiinjulkai
suihin (mm. Nordic Macromycetes 2 ja 3) 
ja Index of Fungin (Kirk & Ansell1992) 
käyttämään nimistöön ja auktoreihin. 
Suomalaiset ni1net ovat suurimmaksi 
osaksi jo käytössä (Ulvinen ym.1989,1992, 
Kotiranta & Niemelä 1996). Eräille lajeille 
on kuitenkin tämän työn aikana saatu ni
mistötoinUkunnan vahvistamat nimet. 
Ruotsinkieliset nimet ovat myös enim
n1äkseen olleet käytössä jo edellisen mie
tinnön aikana (Ulvinen ym. 1989). 

Uuden luokittelun soveltaminen 

Eri sieniryhmien arvioinnissa noudate
tut kriteerien soveltamistavat on esitel-



4. 7 .1. Sienilajien jakautuminen luokkiin eri sieniryhmissä. 

RE CR EN vu 

Helttasienet ja tatit 2 27 30 49 
Kupusienet 3 4 5 6 
Kääväkkäät 5 22 31 62 
Kotelosienet 6 7 10 12 
Ruostesienet 1 2 3 1 
Nokisienet 1 1 3 
Härmäsienet 

Limasienet 

Yhteensä 18 63 79 133 

tyjäljempänäkunkinryhmän teksteissä. 
Tässä yhteydessä luonnehditaan eräitä 
kaikille sieniryhmille yhteisiä piirteitä 
kriteerien käytössä. Sieniyksiläksi käsi
tetään arvioinnissa yleensä yksi sienirih
masto, jonka kokoa ja täsmällistä sijain
tia ei voida tietää. Eräiden maassa kasva
vien lajien tiedetään pystyvän rihmasto
na levittäytymään jopa hehtaarien alalle. 
Esimerkiksi vesistöjen tai kallioiden 
pirstomassa ympäristössä yksiläksi arvi
oidaan pienialaisempirihmasto. Puulla 
kasvavien sienten yksiläksi on tulkittu 
yhden puumungonrihmasto. 

Sienten sukupolven pituus on sekin 
teoreettinen käsite, koska sienirihmasto 
voi joskus olla käytännöllisesti katsoen 
iätön. Sienilajien sukupolvien pituudek
si on useimmiten arvioitu luokituksessa 
sovittu maksimi-ikä 25 vuotta, lukuun 
ottamatta lyhytaikaisten sukkessiovai
heiden tai muiden nopeasti muuttuvien 
ympäristöjen lajeja. Näillä sukupolven 
pituus on selvästi lyhyempi. Vertailutie
tona arvioinnissa on käytetty sienten 
levinneisyyttä mm. Pohjoismaissa, Vi
rossa ja Venäjällä. 

Taantumiskriteeriä pystytään käyttä
mään vain tarkastelemalla kasvupaikko
jen muutoksia, koska pitkäaikaiset, sa
malla paikalla tehdyt kvantitatiiviset 
sienisenrannat on aloitettu vasta 1970-
luvulla. D2-kriteeriä on jouduttu sienten 
arvioinnissa käyttämään enemmän kuin 
paremmin tunnetuissa eliöryhmissä. A
kriteeriä on sovellettu lähinnä lajistoon, 
joka on taantunut maatalouden muutos
ten, ojitusten ja metsänkäsittelyn vuoksi. 

Puutteellisesti tunnetutlajit (DD) on 
jäänyt suureksi ryhmäksi, joka koostuu 
paitsi huonosti tunnetuista ja harvoin 
nähdyistä, myös taksonomisesti selvittä
mättämistä sienilajeista. 

Suomen lajien uhanalaisuus :i'opo 

Uhan- NT LC Riittävät DD 
alaiset tiedot 

106 73 1018 1199 562 
15 6 30 54 21 

115 75 476 671 174 
29 21 517 573 544 
6 5 166 178 23 
4 5 97 107 48 

1 62 63 3 
148 148 42 

275 186 2514 2993 1417 

Suhteellisesti eniten uhanalaisia lajeja 
on arvioinnin mukaan kupusienten ja 
kääväkkäiden ryhmissä. Näiden ryhmi
en lajeista suuri osa kasvaa varsin uhan
alaisilla ja taantuvilla kasvupaikoilla, 
kuten vanhoissa metsissä, lehdoissa, lai
dunmetsissä ja kedoilla. Kääpien tutki
mus on myös ollut aktiivisinta. Vastaa
vasti uhanalaisten kotelosienten pieni 
määrä johtunee lähinnä tiedon puut
teesta. Sienten elintapakin vaikuttaa 
uhanalaisuuteen. Mykorritsasienet eli 
puiden kanssa symbioosissa elävät juu
risienet kärsivät erilaisista ympäristön 
muutoksista kuin lahottajat tai loiset. 
Juurisieniä uhkaavat monet maaperän 
tai ilmaston muutokset, kun taas lahot
tajien ja loisten taantuminen johtuu 
yleensä niille soveliaiden isäntäkasvien 
tai kasvualustojen, etenkin lahopuun, 
vähenemisestä. 

Suuri osa uhanalaisista kääväkkäistä 
ja helttasienistä on erilaisten metsien 
lajistoa, kun taas kupu-, kotelo- ja pien
sieniä kasvaa enemmän myös hakamail
la, kedoilla ja muilla ihmisen muovaa
rnilla kasvu paikoilla. Metsätalous, maa
talous, ojitus, vesien rakentaminen ja 
muu rakennustoiminta ovat vaikutta
neet huomattavasti sieniin hävittämällä 
ja muuttamalla niiden kasvupaikkoja. 
Sienistön taanturninen vähenee vain, jos 
vanhojen metsien säilyminen taataan, 
hakamaiden ja ketoj en hoidosta h uoleh
ditaan, vesirakentamista ei tapahdu eikä 
vanhoja kalkkilouhoksia oteta uudelleen 
käyttöön. Mahdollisten ilmastonmuu
tosten aiheuttamia uhkia ei ole toistai
seksi arvioitu, ja nykyiset uhat esimer
kiksi tunturialueilla johtuvat enemmän 
rakennustoimi1masta ja virkistyskäytön 
aiheuttamasta kulumisesta. 

Arvi- NE Kokonais-
oitu lajimäärä 

1761 20 1781 
75 1 76 

845 4 849 
1117 975 2092 
201 29 230 
155 3 158 
66 II 77 

190 1 191 

4410 1044 5454 

27.3 
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Uhanalaisten sienten tilaan on viime 
vuosikymmenenä vaikuttanut myöntei
sesti etenkin lehtojen ja vanhojen metsi
en suojelu sekä rantojen- ja soidensuoje
luohjelmien toteuttaminen. Samoin 
kulttuuriympäristöjen suojelu ja hoito 
ovat pysäyttäneet paikoin sienten taan
tumisen. Esimerkkeinä uhanalaisten sie
nilajien kannalta merkittävistä suojel
luista alueista voidaan mainita Lohjan 
Torholanluola, Porvoon Stensböle, So
meron Häntälä, Kuopion Puijo, Sotka
mon Porkkasalo, Ken1inmaan Kallinkan
gas ja Kittilän Iso Mustavaara. Maastam
me tunnetaan myös kymmeniä alueita, 
joihin on keskittynyt huomattavan pal
jon uhanalaisia sieniä ja muuta lajistoa, 
jonka säilyminen on uhattuna. Esi
merkkejä tällaisista alueista ovat eteläi
sen Suomen, mm. Helsingin seudun leh
tometsiköt ja sukkession loppuvaiheessa 
olevat kuusikot, Kiimingin, Tervolan ja 
Äkäsjoensuun kalkkipitoiset kankaat, 
Kitisen ja Kemihaaran rantametsät ja 
lähteiköt sekä monet ketokohteet eri 
puolilla Suomea. 
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4. 7.1 Helttasienet ja tatit 

Uhanalaisuuden arviointi 

Helttasienten (Agaricales) ja tattien (Bo
letales) uhanalaisarvioinnin ovat valmis
telleet Pertti Salo, UllaNummela -Salo ja 
Esteri Ohenoja. Työssä on käyty läpi ko
koelmanäytteet, arkistoja ja kirjallisuut
ta. Tarkasteluun ovat osallistuneet Ilkka 
Kytövuori, Jukka Vauras, Paavo Höijer, 
Lasse Kosonen, Veli Haikonen ja Reima 
Saarenoksa. Tietoa on saatu myös Harri 
Harmajalta, Maija-Liisa ja Pekka Heino
selta, Seppo Huhtiselta, Markku Kirsil
tä, Mauri Korhoselta, Mauri Lahdelta, 
Martti Ohenojalta, Pertti Renvallilta, 
Juhani Ruotsalaiselta ja Veli Saarelta. 

Maamme tunnetuista 1719 helttasieni
lajista yli puolet on lahottajasieniä ja noin 
800 lajia eli 45 % on mykorritsa- eli juuri
sieniä. Lähes kaikki 62 tattia ovat mykorri
tsasieniä. Levi en kanssa symbioosissa elää 
osa napalakkilajeista (Omphalina spp.). 
Loisia on helttasienissä vähän. Helttasie
nilajiston juurisienistä suurin osa kasvaa 
metsissä ja niistä 75lajia (lähes 10%) on 
uhanalaisia. Lahottajina elävistä helttasie
nistä kolmannes kasvaa puulla ja loput 
humuksessa. Kymmenkunta uhanalaista 
helttasienilajia on puulla kasvavia ja noin 
50 lajia humuksessa eläviä saprofyyttejä. 

Uuden luokittelun soveltaminen 

Helttasienten arvioinnissa on voitu 
käyttää pääasiassa vain esiintymien lu
kumäärään perustuvaa D-kriteeriä. Tie
don vähäisyys ja havainnoinnin lyhytai
kaisuus eivät ole antaneet mahdollisuut
ta esimerkiksi kannan kehityksen arvi
ointiin. Lajien taantumista on arvioitu 
ainoastaan kasvupaikkojen yleisen taan
tumisen kautta ( esim. metsät, suot, van
haan maatalouskulttuuriin liittyvät bio
toopit). A1-kriteeriä on voitu käyttää 
seitsemässä tapauksessa. Pirstoutu
miskriteeriä ja kasvupaikan taantumista 
(B1 +2c) onkäytetty29lajinarvioinnissa. 

jakautuminen luokkiin 

Maastan1me on luetteloitu kaikkiaan 
1 719 helttasientä ja 62 tattilajia. Kaikki
aan 552 helttasientä ja kymmenen tatti-

Suomen lajien ubaftålåisu~s :Z()()() 



4. 7 .2. Helttasienten ja tattien jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 1761 lajia (98.9 %) 

Riittävät tiedot: 1 199 lajia 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 106 lajia (8.8 %) 

Luokka RE CR EN 
Lajien lukumäärä 2 27 30 
Osuus 0,2% 2,3% 2,5% 

lajia on niin puutteellisesti tunnettuja, 
että niiden uhanalaisuutta ei voitu arvi
oida. Uhanalaisialajeja on yhteensä 100 
helttasienilajia ja kuusi tattia, silmälläpi
dettäviä 72 helttasientä ja yksi tattilaji. 
Elinvoimaisiksi on arvioitu 1 018 eli noin 
60% kaikista helttasienistä ja tateista ja 
85 % siitä lajistosta, joiden arviointiin on 
ollut riittävät tiedot. 
Tiedot maamme helttasienistä ja tateista
kin ovat vielä riittämättömät. Puutteelli
sesti tunnetuista lajeista löytöjä on hyvin 
vähän, vaikka sopivia kasvupaikkoja olisi 
runsaasti. Nimistölliset ja muut epäsel
vyydet saattoivatjoissakin tapauksissa ai-

Hävinneiden heittosienten ja tattien luettelo 

Laji Luokka 

Coprinus phlyctidosporus Romagn. 
kytömustesieni RE 
Teete/Ja pate/laris (Fr.) Murrill 
vuotavinokas RE 

Uhanalaiset helttasienet ja tatit 

Äärimmäisen uhanalaisia tatteja on kol
me lajia ja helttasieniä 24 lajia (2,3 % ), 
joista kolmasosa vahakkaita ja risakkai
ta. Taantumiskriteeriä A on käytetty 
lampaanvahakkaalla (Hygrocybe ovina), 
aarniukonsienellä (Lepiota lignicola) ja 
hepokaulussienellä (Stropharia dorsipo
ra). Lampaanvahakas ja viiruvahakas 
(Hygrocybe spadicea) ovat uhanalaisia kai
kissa Pohjoismaissa, ja Virosta viiruva
hakas on hävinnyt kokonaan. 

Suomen lajien uhånalaisuus :ioop 

Puutteellisesti 
tunnetut, DD: 
562 lajia 

vu NT LC 
49 73 1018 
4,1% 6,1% 84,9% 

heuttaa lajin sijoittamisen DD-luokkaan. 
Osa puutteellisesti tunnetuista lajeista 
voisi osoittautua uhanalaisiksi, jos niistä 
olisi täsmällisempää tietoa. 

Hävinneet helttasienet ja tatit 

Hävinneiksi on katsottu kaksi helttasie
nilajia (kytömustesieni Coprinus phlycti
dosporus ja vuotavinokas Teetella patella
ris), jotka on tavattu Suomessa 1800-lu
vulla Tammelasta ja Savosta. Epätarkko
jen kasvupaikkatietojen vuoksi häviämi
sen syitä ei tunneta. 

Elinym- Uhanalai- 1990 2000 
päristöt suudensyyt 

H 

M H 

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 1781 lajia 
20 lajia 
(1.1 %) 

275. 
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4. 7 .3. Helttasienten ja tattien ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 

Metsät 1 (50.0 %) 78 (73.5 %) 60 (82.2 %) 
Vanhat kangasmetsät 3 4 
Muut kangasmetsät 4 14 
Vanhat lehtometsät 13 3 
Muut lehtometsät 58 39 
Metsät erittelemättä 1 

Suot 3 (2.8 %) 1 (1.4 %) 
Letot 1 1 
Nevat 2 

Vedet 3 (2.8 %) 
Lähteiköt 3 

Rannat 1 (1.4 %) 
Järven- ja joenrannat erittelemättä 1 

Tunturipaljakat 3 (4.1 %) 
Tunturikankaat 3 

Perinneympäristöt ja muut ihmisen 22 (20.8 %) 8 (11.0%) 
luomat ympäristöt 
Kuivat niityt ja kedot 9 2 
Hakamaat, lehdesniityt ja metsälaitumet II 3 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 2 3 

Elinympäristö tuntematon 1 (50.0 %) 

Yhteensä 2 106 73 

4. 7 .4. Helttasienten ja tattien ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus lkm osuus 

Keräily ja poiminta 1 0.9 o/o 
Maa- ja kallioperän kuluminen 2 2.7 o/o 
Rakentaminen 10 9.4 o/o 2 2.7 o/o 
Soranotto ja kaivostoiminta 1 0.9 o/o 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 25 23.6% 4 5.5% 
Metsien käyttö 48 45.3% 60 82.2% 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 13 12.3 o/o 
Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 3 2.8% 1 1.4% 
Ojitus ja turpeenotto 2 1.9% 1 1.4% 
Vesien rakentaminen 2 1.9% 1 1.4 o/o 
Kemialliset haittavaikutukset 1 0.9% 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 1 1.4% 
Syy tuntematon 2 100% 1 1.4% 

Yhteensä 2 100 o/o 106 100 o/o 73 100 o/o 

Taulukko 4.7.5. Helttasienten ja tattien ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä Uhanalaiset Silmälläpidettävät 

Keräily ja poiminta 

Maa- ja kallioperän kuluminen 

Rakentaminen 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 

Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 

Metsien puulajisuhteiden muutokset 
Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 
Ojitus ja turpeenotto 
Vesien rakentaminen 
Kemialliset haittavaikutukset 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 

Yhteensä 

lkm 

12 
27 
33 
10 
4 
3 

13 

106 

osuus lkm osuus 

0.9% 
0.9% 2 2.7% 

11.3% 3 4.1% 
25.5% 5 6.8% 
31.1% 52 71.2% 
9.4% 3 4.1% 
3.8% 5 6.8% 
2.8% 1.4% 
0.9% 
0.9% 

12.3% 2 2.7% 

100 o/o 73 100% 

uhan~l:r:li~IJIJS 7®0 



Äärimmäisen uhanalaisista lajeista 17 
kasvaa ensisijaisesti lehdoissa ja kuusi 
kulttuuribiotoopeissa. Heterusokas (En
toloma rubrobasis) ja suohytyvinokas (Ho
henbuehelia longipes) ovat suo- ja lähdela
jeja. Yleisimpiä CR -lajien uhanalaisuu
den syitä ovat metsätalouden toimenpi
teet (15 tapauksessa), erityisesti puulaji
muutokset Ketojen umpeutuminen on 
uhannut kuutta lajia ja rakentaminen 
kahta. Nykyisistä uhkista etenkin raken
tamisen merkitys on kasvanut. Aarniu
konsienestä ei ole lainkaan uusia havain
toja, ja se saattaakin olla jo kokonaan 
hävinnyt maastamme. 

Erittäin uhanalaisia tatteja on kaksi 
(juurtotatti Boletus radicans ja kastanja
tatti Gyroporus castaneus) ja helttasieniä 
28lajia (2,5% ), joista puolet kuuluu va
hakkaisiin, rusokkaisiin, risakkaisiin ja 
haperoihin. Lehtolajeja on 20, joista tu
hatheltta (Baeospora myriadophylla), sini
mukula (Chamonixia caespitosa), täplä
mustesieni (Coprinus stanglianus) ja sini
tyvihiippo (Mycena cyanorrhiza) edellyt
tävät kasvupaikakseen myös vanhaa 
metsää. Osa lajeista kasvaa kulttuuriym
päristöissä, kuten vanhoilla kalkkilou
hoksilla. Uhkatekijöistä merkittävimpiä 
ovat metsätalous (15lajilla), maatalou
den muutokset (7) sekä rakentaminen 
(5). 

Vaarantuneita lajeja on häräntatti, 
Boletus queletii ja 48 helttasientä (4 % ), 

joista puolet vahakkaita, seitikkejä, 
rusokkaita, risakkaita ja ukonsieniä. 
Helttasienistä 33lajia kasvaa lehdoissa, 
joissa on vanhoja kuusia. Kulttuurilajeja 
on yhdeksän, suo- ja lähdelajeja kolme. 
Metsätalous on uhanalaisuuden syyval
taosalla eli 32lajilla. Maatalouden muu
tokset uhkaavat 12lajia ja rakentaminen 
kolmea. 

Kaikkiaan kolme neljäsosaa uhanalai
sista helttasienistä on metsälajistoa, lä
hes viidennes keto- ym. kulttuuripaik
kojen lajistoa, ja viisi prosenttia kasvaa 
soilla ja lähteiköissä. Tatit ovat laidun
nettujen ja lehtoisten metsien lajeja. 

Lukuisten mykorritsasienten ja mo
nien puulla kasvavien lahottajien uhan
alaisuuden syynä ovat metsätaloudelli
set toimenpiteet. Maatalousympäristö
jen muuttuminen on vaikuttanut eten
kin ketolajistoon, joka on valtaosaksi 
humuksen lahottajia (helovahakkaat, 
rusokkaat). Kulttuurilajistolla uhkana 
on yleensä perinteisen ihmistoiminnan 
loppuminen. Monet kalkkipitoisilla 
mailla ja vanhoilla louhoksilla elävät 
mykorritsa- ja lahottajalajit ovat uhan
alaisia, vaikka ne ovat alunperin hyöty
neet ihmisen luomista puoliavoimista 
kasvu paikoista. Puistoissa ja joutomail
lakin menestyvät myös monet risakkaat, 
joiden joukossa on hyvin vaateliasta ja 
harvinaista lajistoa. 

Uhanalaisten heittosienten ja tattien luettelo 

Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai-
päristöt suudensyyt 

Agaricus placomyces Peck CR D2 Mltv M 
helmiherkkusieni, pärlchampinjon 
Boletus caJopus Pers. : Fr. CR D2 Mlt, lh Mp, N, R 
kaunojalkatatti, bittersopp 
Boletus impolitus Fr. (Boletus suspectus) CR D2 Mlt, lh Ml, Mp, N 
kalvastatti, bleksopp 
Cortinarius cinnabarinus Fr. CR D2 Mltv Ke, Kh, Mp 
heloseitikki, cinnoberspindling 
Cortinarius o/ivaceofuscus Ki.ihner CR Dl Mlt Mp,R 
oliiviseitikki, hasselspindling 
Entoloma rubrobasis Noordel. CR D2 VI M,O 
heterusokas 
Entoloma strigosissimum (Rea) Noordel. CR D2 Mlt N 
karvarusokas 
Hohenbuehelia /ongipes (Boud.) M.M. Moser CR B2c+3d, Dl VI 0 
suohytyvinokas 
Hygrocybe ovina (Bull. : Fr.) Ki.ihner CR A2c, Dl ln, lh N,R 
lampaanvahakas, sepiavaxskivling 
Hygrocybe spadicea (Scop. : Fr.) P. Karst. CR Bl +2c, Dl ln N,R 
viiruvahakas, dadelvaxskivling 

Sllomen lajien uhanalaisuus 2000 

4 

Uhka- 1990 2000 e /u 
tekijät 
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Laji 

Hygrophorus nemoreus (Pers. : Fr.) Fr. 

lehtovahakas, lundvaxskivling 

Hygrophorus purpurascens (Aib. & Schwein. : Fr.) Fr. 
seittivahakas, slöjvaxskivling 

lnocybe abjecta (P. Karst.) Sacc. 
huoparisakas, filttråding 

lnocybe godeyi Gillet 
imelärisakas, rödflammig tråding 
lnocybe multicoronata A.H. Sm. 

purorisakas 

Lactarius acerrimus Britzelm. 

haarukkarousku, gaffelriska 

Leccinum tessellatum (Kuntze) Rauschert 

keltalehmäntatti 

Lepiota fuscovinacea J.E. Lange & F.H. Me~ller 

viiniukonsieni, vinröd fjällskivling 

Lepiota lignicola P. Karst. 
aarniukonsieni 

Lepista singeri Harmaja 
outomalikka 
Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuh. 
säämiskävalmuska, brödmusseron 

Melanophyllum eyrei (Mass.) Singer 

sinihelttajauhikas, grönsporig skivling 

Russula zvarae Velen. 

lännenhapero 

Stropharia dorsipora Esteve-Ravent6s & Barrasa 
hepokaulussieni 

Stropharia luteonitens (Fr.) Quel. ss. auct. 
haisukaulussieni, luktkragskivling 

Volvariella caesiotincta P.O. Orton 
lahotuppisieni, grå vedslidskivling 

Xerula pudens (Pers.) Singer (Xeru/a longipes) 
nukkajuurekas, brunludding roting 

Baeospora myriadophylla (Peck) Singer 
tuhatheltta 

Luokka 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

EN 

Boletus radicans Pers. EN 

juurtotatti, rotsopp 
Camarophyllus russocoriaceus (Berk. & T.K. Mill.) J.E. Lange EN 

setrivahakas, lädervaxskivling 

Chamaemyces fracidus Battarra EN 

tahmaukonsieni, droppskivling 

Chamonixia caespitosa Rolland EN 

sinimukula, blåtryffel 
Coprinus stanglianus Enderle, Bender & Gröger 
täplämustesieni 
Cortinarius elegantior (Fr.) Fr. 

leijonaseitikki, kungsspindling 
Cortinarius phrygianus (Fr.)Trog 

mesivyöseitikki, frygisk spindling 

Elasmomyces mattirolianus Cavara 

haperomukula, naveltryffel 
Entoloma olivaceotinctum Noordel. 

viherhäiverusokas 

Ento/oma prunuloides (Fr. : Fr.) Quel. 
kalvasrusokas, mjölrödskivling 

Entoloma scabropellis Noordel. 

rosorusokas, blek stornopping 

Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) Quel. 
kastanjatatti, kastanjesopp 
Hygrocybe aurantiosplendens R. Haller 
lounavahakas, fager vaxskivling 
Hygrocybe citrinovirens U.E. Lange) Jul. Schäff. 
limettivahakas, gröngul vaxskivling 

Hygrocybe glutinipes Q.E. Lange) Haller 
limajalkavahakas, slemvaxskivling 

27.8 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

Kriteerit Elinym
päristöt 
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Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
päristöt suudensyyt tekijät 

Hygrophorus chrysodon (Batsch : Fr.) Fr. EN Bl +2c Mlt M M,R Sp V e 
kultasuomuvahakas, gulprickig vaxskivling 
inocybe diabo/ica Vauras EN Bl +2c Slk, VI Vr, 0 y Sh e 
seitarisakas 
inocybe myti/iodora Stangl & Vauras EN D2 Mlt, lp R R E E e 
simpukkarisakas 
inocybe pargasensis Vauras EN D2 Mlt, Kk R R,Ku V e 
kalkkirisakas 
Lepiota subaiba P.D. Orton EN D2 Mlt Ks, R M,R V e 
liitu-ukonsieni, lundf)ällskivling 
Micromphaie foetidum (Sowerby: Fr.) Singer EN D2 Mlt M,Mp Mp, Ku V V e 
haisunahikas, stinkbrosking 
Mycena cyanorrhiza Quel. EN D2 Mltv M, Ml y V V e 
sinityvihiippo, blåtrådshätta 
Mycena pelianthina (Fr.) Quel. EN D2 Mlt Mp, R R, Ml E V e 
retikkahiippo, falsk rättikhätta 
Mycenella bryophila (Voglino) Singer EN D2 Mlt M M,R V e 
isohimmihiippo, brun stubbhätta 
Pieurotus caiyptratus (Lindblad) Sacc. EN Bl +2c Mlt Mp, Ml Ml E V e 
haapavinokas, slöjmussling 
Russuia ii/ota Romagn. EN D2 Mlt R,M Mp, Ku Sh e 
tummaterähapero, mörkeggad stinkkremla 
Russu/a olivacea (Schaeff.) Fr. EN D2 Mlt, lh Kh Kh, R, N V V e 
kirjonahkahapero, rödfotad läderkremla 
Russu/a veiutipes Velen. EN D2 Mlt R y V e 
himmihapero, rosenkremla 
Voivariella reidii Heinem. EN D2 Mk M M,Y Sh Sh u 
katvetuppisieni 
Armillaria ectypa (Fr. : Fr.) Lamoure vu Ale, Bl +2c Snr, Srr 0 0 St St u 
nevamesisieni, kärrhonungsskivling 
Asterophora parasitica (Bull. : Fr.) Singer vu D2 Mlt M,R y Sh u 
silohaperonvieras, gråkremling 
Boietus queietii Schulz vu D2 Mlt, lh Mp, N Mp, N E E e 
häräntatti, flamsopp 
Camarophyllopsis foetens vu Bl +2c, D2 lh N,R N V V u 
0fV. Phillipsex Berk. & Br.) Arnolds 
(Hygrotrama foetens) 
löyhkävahakas, stinklerskivling 
Camarophyllopsis schuizeri (Bres.) Arnolds vu Bl +2c, D2 Mlt, lh N,Mp N,Mp Sh V u 
(Hygrotrama schuizeri) 
savuvahakas, ljusskivig lerskivling 
Camarophyllus coiemannianus vu D2 Mlt, lh N,R N,R V u 
(A. Bloxam) Ricken 
ruskovahakas, brun ängsvaxskivling 
Cortinarius aureopuiveruientus M.M. Moser vu D2 Mltv M M Sh u 
juuttinuppiseitikki, puderspindling 
Cortinarius caesiocanescens vu D2 Mlt M y Sh u 
(M.M. Moser) Ki.ihner & Romagn. 
usvanuppiseitikki, duvspindling 
Cortinarius dionysae Rob. Henry vu D2 Mlt M M Sh u 
suttunuppiseitikki, Denises spindling 
Cortinarius meinhardii Bon vu D2 Mltv M M Sh u 
rikkinuppiseitikki 
Cortinarius pseudogiaucopus Qul. Schäff.) Nezdojm. vu D2 Mlt M M,R Sh u 
olkinuppiseitikki, violettrandad spindling 
Cystoderma ambrosii (Bres.) A.H. Sm. & Singer vu Bl +2c Mlt, lh R,M M,N Sh Sh u 
valkoryhäkäs, vit grynskivling 
Dermoioma cuneifo/ium (Fr. : Fr.) P.D. Orton vu Bl +2c ln, Kk, lh N N, R, Ks St u 
(sis. Dermoioma atrocinereum (Pers.) Herink) 
ryppyjyväslakki, gråbrun sammetsmusseron 
Dermoioma pseudocuneifoiium (Herink) Guiden vu D2 Mlt M, Ku Ml, Ku Sh u 
synkkäjyväslakki 
Entoioma euchroum (Pers.: Fr.) Donk vu D2 Mlt Mp, Ml Mp, Ml Sh Sh u 
sinipunarusokas, lilanopping 
Entoioma mougeotii (Fr.) Hesler vu Ale, Bl +2c, D2 Sn, Mlt N,O O,Mp Sh u 
violettirusokas, gråblå nopping 
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Laji Luokka Kriteerit 

Entoloma pseudoparasiticum Noordel. YU 
vahveronvieras 
Entoloma queletii (Boud.) Noordel. YU 
punarusokas, lundnopping 
Hygrocybe constrictospora Arnolds YU 
uumavahakas 
Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer YU 
kekovahakas, musseronvaxskivling 
Hygrocybe subpapillata KUhner YU 
nupuvahakas 
Hygrophorus atramentosus (Aib. & Schwein.) YU 
H. Haas & R. Haller Aar. ex Bon 

nokivahakas, streckvaxskivling 
Hygrophorus hyacinthinus Quel. YU 
hyasinttivahakas, hyacintvaxskivling 
lnocybe cryptocystis Stuntz YU 
outorisakas 
lnocybe erubescens A. Blytt YU 
myrkkyrisakas, gifttråding 
lnocybe hirculus Vauras YU 
lettorisakas 
lnocybe petiginosa (Fr.) Gillet YU 
kääpiörisakas, dvärgtråding 
Lactarius subumbonatus Lindgr. (L.serif/uus) YU 
lutikkarousku, stinkriska 
Lepiota alba (Bres.) Sacc. YU 
alvariukonsieni, vit fjällskivling 

Lepiota fulvella Rea YU 
ruosteukonsieni, rostfjällskivling 
Lepiota grangei (Eyre) KUhner YU 
viherukonsieni, grönfjällig fjällskivling 
Lepiota rufipes Morg. YU 
kittiukonsieni 
Leucopaxillus paradoxus (Costatin & Dufour) Boursier YU 
kermavalmuska, dyntrattskivling 
Leucopaxillus subzonalis (Peck) H.E. Bigelow YU 
aurinkomalikka, guldtrattskivling 
Macrolepiota excoriata (Schaeff. : Fr.) Wasser YU 
tarhaukonsieni, fnasig fjällskivling 
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer YU 

suippu-ukonsieni, puckelfjällskivling 
Marasmius torquescens Quel. YU 
karvajalkanahikas, filtfotsbrosking 
Marasmius wynnei Berk. & Broome 
kalvasnahikas, föränderlig brosking 
Mycena tintinnabulum (Fr.) Quel. 
talvihiippo, vinterhätta 
Mycenella /asiosperma (Bres.) Singer 
himmihiippo, grå stubbhätta 
Mythicomyces corneipes (Fr.) Redhead & A.H. Sm. 

myytikkä, styvfoting 
Pholiota a/bocrenulata (Peck) Sacc. (Stropharia a.) 
pisarahelttahelokka, tårkragskivling 
Pholiota subochracea (A.H. Sm.) A.H. Sm. & Hesler 
salohelokka, aprikostofsskivling 

Pluteus umbrosus (Pers.: Fr.) P. Kumm. 
karvalahorusokas, borstskölding 
Russula decipiens (Singer) Svrcek 
tammenlehtohapero, fruktkremla 
Russula persicina Krombh. 
persikkahapero, persikekremla 
Singerocybe hydrogramma (Bull. : Fr.) Harmaja 
(C/itocybe hydrogramma) 
haisumalikka, stinktrattskivling 
Tricho/oma fracticum (Britzelm.) Kreisel 
helavalmuska, besk kastanjemusseron 

Volvariel/a surrecta (Knapp) Singer 
loistuppisieni, parasitslidskivling 
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Silmälläpidettävät lajit metsälajistoa (60 lajia). Kulttuuriympä-

4 ristöissä kasvaa kahdeksan lajia, tunturi-
Tateista silmälläpidettäviä on vain kan- kankailla kolme ja soilla sekä lähteiköis-
totatti (Pulveroboletus lignicola), mutta sä kaksi lajia. Uhkia aiheuttavat etenkin 
helttasieniä on 72 eli lähes kuusi prosent- metsätalous (60 lajille), ketojen umpeu-
tia tarkastelussa olleista lajeista. Silmäl- tuminen, vesirakentaminen ja muu ra-
läpidettävät lajit ovat suureksi osaksi kennustoiminta. 

Silmälläpidettävien heittosienten ja tattien luettelo 

Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

Agaricus leucotrichus (F.H. M0ller) F.H. M0ller NT D2 Mkt M M 
villaherkkusieni 
Agrocybe e/atella (P. Karst.) Vesterh. (A. paludosa) NT Bl +2c Sl 0 0 St St 
sammalpiennarsieni, sumpåkerskivling 
Agrocybe vervacti (Fr. : Fr.) Singer NT D2 Mlt M M 
ahopiennarsieni, låg åkerskivling 
Bo/bitius reticulatus (Pers. : Fr.) Ricken NT D2 Mlkv, lp M, Ml M, Ml, R Sh Sh 
lahohäiväkkä, hinnskivling 
Calocybe chrysenteron (Pers. : Fr.) Singer ss. lat. NT D2 Mkk, ln M,N M,Mp 
(sis. Calocybe cerina ss. auct.) 
keltakaunolakki 
Ca/ocybe onychina (Fr.) Donk NT D2 Mkk, Ml M, R, Ks M, R, Ks V Sh 
kirjokaunolakki, onyxmusseron 
Camarophyllus /acmus (Schumach.) J.E. Lange NT D2 Ml M M 
(sis. Camarophyllus f/avipes (Britzelm.) Clemenc;on) 
kyyhkyvahakas, grålila vaxskivling 
Collybia racemosa (Pers.: Fr.) Quel. NT D2 Ml M M, Ml Sh Sh 
mustapahkajuurekas, grenig nagelskivling 
Collybia verna Ryman NT D2 Mlk M R Sh Sh 
kevätjuurekas, hasselnagelskivling 
Cortinarius cumatilis Fr. NT D2 Mktv M M,R 
posliiniseitikki, porslinsblå spindling 
Cortinarius odorifer Britzelm. NT D2 Ml M M Sh Sh 
anisnuppiseitikki, anisspindling 
Cortinarius venetus (Fr. : Fr.) Fr. NT D2 Ml M M V Sh 
viherseitikki, olivspindling 
Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm. NT D2 Ml M, Ml Ml 
vi i ru ruostevinokas 
Crepidotus inhonestus P. Karst. NT D2 Ml, Sk M, Ml M, Ml 
paj u ruostevinokas 
Crepidotus subverrucisporus Pilat NT D2 Mlt Ml Ml 
lehtoruostevinokas 
Cystoderma intermedium Harmaja NT D2 Mkt M M 
risarengasryhäkäs 
Entoloma corvinum (Ki.ihner) Noordel. NT D2 lh N N Sh Sh 
korpinrusokas, korpnopping 
Entoloma lividum Quel. cons. prop. (E. eulividum Noordel.) NT D2 Mlt M,R Mp, N Sh Sh 
isorusokas, bolmörtsskivling 
Hebeloma edurum Metrod NT D2 Mlt, Mkt M,R M,R 
(sis. Hebeloma senescens (Batsch) Sacc.) 
kaakaotympönen, kakaofränskivling 
Hebeloma syrjense P. Karst. NT D2 Mkt M M,R 
syrjäntympönen 
Hygrocybe mucronella (Fr.) P. Karst. NT D2 lh N, Ks N 
karvasvahakas, bitter vaxskivling 
Hygrocybe sa/icis-herbaceae Ki.ihner NT D2 ln M,N N 
pohjanvahakas 
Hygrophoropsis o/ida (Quel.) Metrod (H. morganii) NT D2 Mkk M M Sh Sh 
tuoksuvalevahvero, smultronkantarell 
Hygrophorus aureus (Arrh. ex Fr.) Fr. NT D2 Mlt M M,R V Sh 
kultavahakas, guldvaxskivling 
Hygrophorus gliocyclus Fr. NT D2 Mkt, Mlt M M Sh Sh 
limarengasvahakas, slemringad vaxskivling 
Hygrophorus inocybiformis A.H. Sm. NT D2 Mk, Ml M M Sh Sh 
helavahakas, skäggvaxskivling 
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Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

Hygrophorus persoonii Arnolds NT D2 Mlt M M M 
ruskokirjovahakas, vitbrun vaxskivling 
Hypholoma ericaeoides P.D. Orton NT D2 Mlk, Rjn M, Ml M,R 
notkolahokka 
lnocybe ambigua Romagn. NT D2 Rj, S Vr M,O 
tulvarisakas 
lnocybe appendicu/ata Kuhner NT D2 Mlt, lp M, Ks M, R, Ks Sh Sh 
hammasrisakas, tandtråding 
lnocybe asterospora Quel. NT D2 Mlt M M,R Sh Sh 
tähti-itiörisakas, stjärntråding 
lnocybe fraudans (Britzelm.) Sacc. NT D2 Mlt, VI, Kk M M Sh Sh 
päärynärisakas 
lnocybe hirtella Bres. NT D2 lp, Mlt M M 
mantelirisakas, mandeltråding 
lnocybe hystrix (Fr.) P. Karst. NT D2 Mlk M,O M,Mp Sh M 
siilirisakas, piggtråding 
lnocybe putilla Bres. NT D2 Mlt, lp R, M R,M 
kartanorisakas 
lnocybe urceo/icystis Stangl & Vauras NT D2 Mk, Ml, lp M M E Sh 
lai kkarisakas 
Lactarius dryadophilus Kuhner NT D2 Tk Ku Ku Sh Sh 
lapinvuokkorousku, dryasriska 
Lactarius evosmus Kuhner & Romagn. (L zonarius) NT D2 Mlt M M,Mp M 
lehtovyörousku, zonriska 
Lactarius salicis-reticu/atae Kuhner NT D2 Tk, Ts y y 

tunturipajunrousku, ripriska 
Lactarius vellereus (Fr. : Fr.) Fr. NT D2 Mlt M M V Sh 
liiturousku, luden vitriska 
Lactarius violascens U- Otto : Fr.) Fr. NT D2 Mlt M M Sh Sh 
sinipunarousku, stor lilariska 
Lentinel/us auricu/a (Fr.) Å. Strid NT D2 Ml M, Ml M, Ml 
valkosahaheltta, vit sågmussling 
Lepiota audreae (Reid) Bon NT D2 Mlt, Mk M M, Ml 
(sis. Lepiota cortinarius J.E. Lange) 
kuusiukonsieni 
Lepiota setulosa J.E. Lange NT D2 ln, lh N N V Sh 
niittyukonsieni 
Leucopaxillus cerealis (Lasch) Singer NT D2 Mlt y 

lumivalmuska, barrmusseron 

Leucopaxillus gentianeus (Quel.) Kotlaba NT D2 Mltv M,R M,R 
karvasvalmuska, bittermusseron 
Macrocystidia cucumis (Pers. : Fr.) Joss. NT D2 Mkt, Mlt M M 
kystikkä, transkräling 
Macrolepiota nympharum (Kalchbr.) Wasser NT D2 Mkt, Mlt M M 
tytönsieni, parasollskivling 
Marasmius epidryas Ki.ihner NT D2 Tk Ku Ku 
lapinvuokkonahikas, dryasbrosking 
Marasmius siccus (Schwein. : Fr.) Fr. NT D2 lh, Mkt N,Mp N,Mp 
pohjannahikas, veckbrosking 
Mycena Jammiensis Harmaja NT D2 Mlk M,Mp Mp Sh Sh 

lepikkohiippo 
Mycena oregonensis A.H. Sm. NT D2 Mlkv M M 

oranssihiippo, fagerhätta 
Mycena rosea (Bull.) Gramberg NT D2 Mlt M M 
rusohiippo, rosa rättikhätta 

Mycenella salicina (Vei en.) Singer NT D2 lp, Mlt M, Ks M 
kalkkihimmihiippo, slätsporig stubbhätta 
Phaeocollybia cidaris (Fr.) R. Heim NT D2 Mlt M M 
jauhoruostejuurekas, mjölrotskräling 
Pholiota conissans (Fr.) M.M. Moser ex Kuyper & Tjaii.-Beuk. NT D2 Mlt M, Ml Ml 
pajuhelokka, videtofsskivling 
Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. NT D2 Mktv M, Ml Ml, Mp, Mi Sp St 

aarnihelokka, kryddtofsskivling 
Psathyrella mucrocystis A.H. Sm. NT D2 Mlt M Ml 
anishaprakas 
Pulverobo/etus lignico/a (Kallenb.) Snell & Dick NT D2 lp R R, Ml E Sh 

kantotatti, stubbsopp 
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Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai-
päristöt suudensyyt 

Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper & Noordel. NT D2 Mlt, lp M,R 
isomyyränlakki, pluggmusseron 
Russu/a fulvograminea Ruots., Sarnari & Vauras NT D2 Ml M 

karjahapero 
Russu/a graminea Ruots., Unger & Vauras ined. NT D2 Mktv M 
salohapero 
Russula grata Britzelm. NT D2 Mlt M,Mp 
tuoksuhapero, marsipankremla 
Russu/a lepida Fr. NT D2 Mlt M,Mp 

rusohapero, fagerkremla 
Russu/a melitodes Romagn. NT D2 Mk M,Mp 
rosohapero 
Russula mustelina Fr. NT D2 Ml, Rjt M 
ruskohapero 
Stropharia albonitens (Fr.) P. Karst. NT D2 Mlt M 
kalvaskaulussieni, vit kragskivling 
Tricho/oma aurantium (Schaeff. : Fr.) Rick en NT D2 Mlt, Kk M 
tulivalmuska, brandmusseron 
Tricho/oma colossus (Fr.) Quel. NT D2 Mkkv M 
jättivalmuska, jättemusseron 
Tricholoma dulcio/ens Kytöv. NT D2 Mkt, Mlt M 
kuusentuoksuvalmuska, doftmusseron 
Tricholoma roseoacerbum Riva NT D2 Mkk M 
juustovalmuska 
Tricho/oma sulphurescens Bres. NT D2 Mlt, Mkt M 
valjuvalmuska, blekmusseron 
Vo/variella hypopithys (Fr.) M.M. Moser NT D2 Mlt M 
valkotuppisieni, dunslidskivling 

Uhanalaisuusluokitusten vertailu arvioitu 60 helttasienilajia ja 6 tattilajia ja 
silmälläpidettäviksi (S) 82 helttasientä ja 

Uuden arviointimenetehnän mukaan yksi tatti. Suurimmatluokitusten väliset 
uhanalaisia helttasieniä on 100 ja tatteja erotilmenevätuudessaNT-luokassa, jon-
6lajia. Vanhalla 1nenetelmällä varsinai- ka 75lajista vain vajaa puolet on vanhalla 
sesti uhanalaisiksi (E- ja V-luokat) on menetelmällä arvioitu uhanalaisiksi. 

4. 7 .6. Helttasienten ja tattien jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella arviointi menetelmällä. 

Uusi menetelmä 

RE CR 

Vanha menetelmä 
H 2 
E 22 
V 5 
St 
Sh 
Sp 
M 
Ei luokkaa 

Yhteensä 2 27 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Vuoden 1990 arvioinnissa oli kolme hä
vinnyttä lajia. Näistä huoparisakas (Ino
cybe abjecta) on löytynyt vuonna 1993 
Kuopiosta, ja laji on siiretty E-luokkaan. 
Rusohelttavahakas (Hygrophorus calo
phy ll us) on siirretty taksonomisesti epä-

EN vu NT DD Yhteensä 

2 
6 1 29 

21 II 37 
II 2 13 

3 25 27 1 56 
14 14 

1 10 
1 43 537 

30 49 73 562 

selvänä Sp-luokkaan. Aarnihytyvinokas 
(Hohenbuehelia mustialaensis) on sisälly
tetty lajiin H. reniformis ja siirretty luok
kaanM. 

Uhka- 1990 2000 
tekijät 

Mp, R Sh Sh 

M 

M 

M M 

M Sh Sh 

M 

M 

M 

M, Ks Sh Sh 

M 

M Sh Sh 

M 

M Sh Sh 

M 

2.83 
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4. 7. 7. Helttasienten ja tattien uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointi menetelmällä. 

H E V St 

2000 2 29 37 13 
1990 3 30 34 4 
1985 2 16 12 1 

Erittäin uhanalaisten lajien luokassa on 
tapahtunut monenlaisia muutoksia, 
vaikka kokonaislajimäärä on edellisen 
arvioinnin 30 lajista laskenut vain yhdel
lä. Ennallaan, E-lajeina, on säilynyt 13 
lajia. Piruntatti (Boletus satanas) ja rikki
tatti (Pulveroboletus hemichrysus) on pois
tettu virhemäärityksinä. Uusista E-lajeis
ta huoparisakas arvioitiin aiemmin hä
vinneeksi ja lampaanvahakas sekä oliivi
seitikki (Cortinarius olivaceofuscus) vaa
rantuneiksi. Kuusi uutta erittäin uhan
alaista lajia on löydetty luonnosta tai 
tunnistettu vanhasta materiaalista vasta 
1990 -luvulla. 

Vaarantuneita helttasieniä ja tatteja 
on yhteensä 37lajia eli kolme lajia enem
män verrattaessa uutta arviointia vuo
den 1990arvioon. Seitsemänlajiaan py
synyt edelleen V-luokassa. Aiemmista 
vaarantuneista lajeista retikkahiippo 
(Mycena pelianthina) ja haapavinokas 
(Pleurotus calyptratus) on arvioitu nyt 
vähemmän uhanalaisiksi kuin edellises
sä tarkastelussa, kultasuomuvahakas 
(Hygrophorus chrysodon) ja rosorusokas 
(Entoloma scabropellis) luokkaa uhan
alaisemmiksi. Kymmenen V-lajia ovat 
uusia. Aiemmin vaarantuneeksi luoki
teltu ruutuhapero (Russula virescens) to
dettiin virhemääritykseksi. 

Silmälläpidettäviä lajeja on yhteensä 
83. Edelliseen arviointiin verrattuna eroa 

Sh Sp Yhteensä M 

56 14 151 33 
54 14 139 15 
38 II 80 

on lähinnä taantuneiden ryhmässä, jos
sa lajeja oli aiemmin vain neljä. Savuva
hakas (Camarophyllopsis schulzeri) on ar
vioitu nyt vaarantuneeksi ja 12lajia on 
siirretty toiseen ryhmään silmälläpidet
tävien luokan sisällä. Kahdeksan silmäl
läpidettävää lajia pysyi täysin samassa 
luokassa ja uusia on 19. Pörhöukonsieni 
(Lepiota echinella) todettiin virhemääri
tykseksi. 

Uhanalaisten (E S) helttasienten mää
rä on noussut 13 lajia ja tatteja on yksi 
enemmän kuin aiemmin. Lisäys on suu
rin St-luokassa (Taulukko 4.7.6.). Vuoden 
1985 arvioonverrattuna uhanalaisten la
ji~n määrä on lähes kaksinkertaistunut 
80 lajista 151lajiin. Tämä johtuu suurek
si osaksi siitä, että tarkastelussa on nyt ol
lut aiempaa selvästi suurempi lajimäärä. 

Uhanalaisluokista on poistettu 33la
jia vuoden 1990 luetteloon verrattuna. 
Neljä lajia poistettiin siksi, ettei niiden 
uskota kasvavan Suomessa. Kolmentois
ta lajin uusia havaintoja on kertynyt niin 
paljon ( esim. keisarimalikka, Catathelas
ma imperiale), että lajeja ei enää pidetä 
uhanalaisina. Kymmenen lajia siirrettiin 
puutteellisesti tunnettujen luokkaan 
taksonomisten tai muiden epäselvyyksi
en vuoksi. Kolme lajia on sisällytetty toi
seen lajiin. Revonrousku (Lactarius ful
vissimus) katsottiin uustulokkaaksi. 



Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista lajeista, jotka eivät uudella 

4 menetelmällä ole uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

Laji Luokka 1990 2000 

Catathe/asma imperiale (Quel.) Singer LC Sh M 

keisarimalikka, kejsarskivling 
Cortinarius anthracinus (Fr.) Fr. LC Sp M 
sysiseitikki, purpurbrun spindling 
Cortinarius percomis Fr. LC Sh M 
ryytiseitikki, kryddspindling 
lnocybe inodora Velen. LC Sh M 

valkolakirisakas, vittoppig tråding 
lnocybe squarrosa Rea LC Sh M 
lepikkorisakas, liten piggtråding 
Lentinellus castoreus (Fr.) Konrad & Maubl. LC Sh M 
(sis. Lentinellus ursinus (Fr.) Kuhner) 
karvasahaheltta, bävermussling 
Lentinus suavissimus Fr. (Panus suavissimus) LC St M 
tuoksuvinokas, doftmussling 
Lepista albofragrans (Harmaja) Kuyper LC St M 
valkotuoksumalikka 
Lepista densifolia (Favre) Singer & Clemenc;on LC Sp M 
maitomalikka, arommusseron 

Lepista glaucocana (Bres.) Singer LC Sh M 
liilavalmuska 

Lepista ovispora U.E. Lange) Guiden LC Sp M 
kimppumalikka, knipptrattskivling 
Limacella guttata (Pers. : Fr.) Konrad & Maubl. LC V M 
isolimalakki, droppklibbskivling 
Marasmius cohaerens (Pers.: Fr.) Cooke & Quel. LC Sh M 
lehtonahikas, glansbrosking 
Russula pectinatoides Peck LC Sh M 

kampahapero, mild kamkremla 
Amanita ceciliae (Berk. & Broome) Bas DD V Sp 
puistokärpässieni, jättekamskivling 
Amanita gemmata (Fr.) Bertillan DD Sh Sp 
narsissikärpässieni, gul flugsvamp 
Amanita magnivolvata Aalto DD Sh Sp 
tuppikärpässieni 
Bo/etus appendiculatus Schaeff. DD V M 
keltajalkatatti, bronssopp 
Boletus gabretae Pilat DD E M 
keltanukkatatti 
C/itocybe fennica Harmaja DD V M 
rihmamalikka 

C/itocybe gigas Harmaja DD Sh M 
lautasmalikka 
C/itocybe gilvaoides Kauffm. DD V M 
ruutumalikka 
Clitocybe globispora Harmaja DD Sp Sp 
palloitiömalikka 
Cystoderma niveum Harmaja DD Sh Sp 
lumiryhäkäs 
Cystoderma tuomikoskii Harmaja DD Sh Sp 
pohjanryhäkäs 
Entoloma carneogriseum (Berk. & Broome) Noordel. DD Sp Sp 
nuhrurusokas, isabellnopping 
Entoloma cyanulum (Lasch: Fr.) Noordel. DD Sh Sp 
sinikääpiörusokas 
Entoloma tja/lingiorum Noordel. DD V Sp 
sinijalkarusokas, tvåfärgsnopping 

Hohenbuehelia atrocoerulea (Fr. : Fr.) Singer DD Sh Sp 
runkohytyvinokas, blå gelemussling 

Hygrophorus calophyllus P. Karst. DD H Sp 
rusohelttavahakas, rosaskivig vaxskivling 
lnocybe fuscidula Velen. var. bisporigera Kuyper DD Sh M 
lehtosäierisakas 

lnocybe pudica Kuhner DD V Sh 
rusorisakas 

SuQf11eh lajien u~~nalaisuus 2000 205 
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Laji 

Melanoleuca brachyspora Harmaja 
lettosataheltta 
Mycena a/ba (Bres.) Ki.ihner 
valkokaarnahiippo, diskbarkhätta 
Singerocybe viscida Harmaja 
tahmamalikka 
Squamanita paradoxa (A.H. Sm. & Singer) Bas (S. basii) 
ryhäpahkajalka, grynknölfoting 
Squamanita umbilicata Harmaja 
napapahkajalka 
Tricholoma inocybeoides A. Pearson 
kekovalmuska, dvärgmusseron 
Tricholoma inodermeum (Fr.) Gillet 
säievalmuska 
Lactarius fulvissimus Romagn. 
revonrousku, rävriska 
(Boletus satanas Lenz 
piruntatti, djävulssopp) 
(Lepiota echinella Qw§l. & G. Bernard 
pörhöukonsieni) 
(Pulveroboletus hemichrysus (Berk. & Curt.) Singer 
rikkitatti, svavelsopp) 
(Russula virescens (Schaeff.) Fr. 
ruutuhapero, rutkremla) 
Dermoioma atrocinereum (Pers.) Herink 
tummajyväslakki 
Hohenbuehelia mustialensis (P. Karst.) Thorn 
aarnihytyvinokas 
Hygrophorus pacificus Hesler & A.H. Sm. 
mantelivahakas 

Suojelu 

Vuosina 1991-1996tehtiin valtakunnal
lisia ja alueellisia suojelusuunnitelmia 
13 helttasienilajille. Selvitykset ovat tuo
neet tietoa lajien levinneisyydestä ja 
ekologiasta. Etenkin lehtojen suojelu on 
edistänyt monien uhanalaisten heltta
sienten ja tattien säilymistä, mutta myös 
eräät suojellut suot, lähteiköt, rannat ja 
kedot ovat harvinaisten helttasienten 
keitaita. Sienet on otettu erityisesti huo
mioon Turun Muhkurin tammimetsik
köä ja Nokian Maatialanharjun keto
aluetta (Söderholm 1996) suojeltaessa. 

Sienten keruuta ei Suomessa voi tois
taiseksi pitää uhkana sienistölle. Esimer
kiksi värjäystarkoituksiin sopivien sien
ten joukossa on kuitenkin eräitä hyvin 
harvinaisiakin lajeja (esimerkiksi helo
seitikki, Cortinarius cinnabarinus), jotka 
voidaan kerätä maastamme loppuun. 
Varsinkin asutuskeskusten läheisyydes
sä vilkas sienestys ja muu liikkuminen 
muuttavat kasvu paikkoja, mikä voi joh
taa uhanalaisen eliöstön häviämiseen tai 
taantumiseen. 

Luokka 1990 2000 

DD V Sp 

DD Sp M 

DD Sh M 

DD Sp Sp 

DD Sp Sp 

DD Sh M 

DD Sh M 

NE V M 

E M 

Sp M 

E M 

V M 

Sp M 

H M 

Sh M 
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kasvavialeipäkori-ja pesäsieniä (Cruci
bulum, Cyathus). Puiden juuri- eli mykor
ritsasieniä ovat lehdoissa kasvavat man
tumukulat (Melanogaster), pääasiassa 
dyynialueiden mukulakuukuset ( Sclero
derma), kangasmetsien jänönmukulat 
(Rhizopogon) ja hernekuukunen (Pisolit
hus arhizus). 

Jakautuminen luokkiin 

Suomessa tunnetuista 76 kupusienilajis
ta arvioimatta jätettiin vain satunnaistu
lokkaana pidetty ansarimukula (Hydnan
gium carneum). 

Taulukko 4. 7 .8. Kupusienten jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 75 lajia (98.7 %) 

Riittävät tiedot: 54 lajia Puutteellisesti 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 15 lajia (27.7 %) tunnetut, DD: 

21 lajia 
Luokka RE CR EN vu NT LC 
Lajien lukumäärä 3 4 5 6 6 30 
Osuus 5,6% 7,4% 9,3% 11,1% 11,1% 55,6% 

4 

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 76 lajia 
1 laji 
(1.3 %) 
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Puutteellisesti tunnettuja kupusieniä on 
21lajia. Luokittelun kannalta riittävän 
hyvin tunnetuista lajeista lähes 30 % 
arvioitiin uhanalaisiksi. Elin voimaisina 
pidetään 30 lajia eli 55,6 % tunnetusta 
lajistosta. 

Hävinneet kupusienet 

Hävinneiksi on arvioitu kolme lajia, 
juurtotuhkelo (Bovistella radicata), kuk
kamaatähti (Geastrum floriforme) ja napa-

Hävinneiden kupusienten luettelo 

Laji Luokka 

Bovistel/a radicata (Durieu & Mont.) Pat. 
juurtotuhkelo RE 
Geastrum elegans Vittad. 

napamaatähti, naveljordstjärna RE 
Geastrum f/oriforme Vittad. 

kukkamaatähti, blomjordstjärna RE 

Uhanalaiset kupusienet 

maatähti (G. elegans). Tammelasta 1800-
luvulla löytynyt juurtotuhkelo oli muka
na jo vuoden 1990 arvioinnissa. Kukka
maatähti on kasvanut 1940-luvulla Lem
landin Järsössä jana pamaatähti J omalan 
Hammaruddassa. Näiden laidunlajien 
häviämisen syynä ovat rakentaminen ja 
kasvupaikkojen umpeutuminen. Napa
maatähti on myöhe1nmin tavattu satun
naisena Helsingin ja Äänekosken puis
toissa. 

Elinym
päristö 

lh 

Rih 

lp 

Uhanalai
suudensyyt 

N 

R 

R 

1990 2000 

H H 

E H 

E H 

Taulukko 4. 7. 9. Kupusienten ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö 

Metsät 
Lehtometsät 

Suot 
Letot 

Rannat 
Itämeren hietikkorannat 

Kalliot 
Kalkkikalliot ja -louhokset 

Tunturipaljakat 
Tunturikankaat 

Perinneympäristöt ja muut ihmisen 
luomat ympäristöt 
Kuivat niityt ja kedot 

Hakamaat, lehdesniityt ja metsälaitumet 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 

Yhteensä 

Hävinneet Uhanalaiset 

6 (40.0 %) 
6 

2 (13.3 %) 
2 

(33.3 %) (6.7 %) 

2 (13.3 %) 
2 

Silmällä
pidettävät 

2 (33.3 %) 
2 

(16.7 %) 

(16.7 %) 

2 (66.7 %) 4 (26.7 %) 2 (33.3 %) 

2 
2 

3 15 6 

Taulukko 4. 7.1 0. Kupusienten ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy 

Maa- ja kallioperän kuluminen 
Rakentaminen 
Soranotto ja kaivostoiminta 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 

Metsien käyttö 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 

Ojitus ja turpeenotto 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 

Syy tuntematon 

Yhteensä 

Hävinneet 
lkm osuus 

2 66.7% 

33.3% 

3 100% 

Uhanalaiset 
lkm osuus 

2 13.3% 
2 13.3% 
1 6.7% 
4 26.7% 
3 20.0% 

6.7% 
6.7% 
6.7% 

15 100 o/o 

Silmälläpidettävät 
lkm osuus 

3 50.0% 

2 33.3% 

16.7% 

6 100% 

Suo~~l11åjien.phf1r'lalaisuus 2Q09 



Taulukko 4. 7.1 1. Kupusienten ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä 

Maa- ja kallioperän kuluminen 
Rakentaminen 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 
Ojitus ja turpeenotto 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 

Yhteensä 

Uhanalaisia lajeja on kaikkiaan 15 eli lä
hes 30% lajistosta. Äärimmäisen uhan
alaisia lajeja on neljä. Näistä ahomaamu
na (Bovista pusilliformis), ryytimantumu
kula (Melanogaster broomeianus) ja koi
ranpökkösieni (Mutinus caninus) ovat 
lounaisia lehtolajeja ja hiekkajalkakuu
kunen (Tulostoma brumale) kasvaa meren
rannoilla. Niitä uhkaa kasvupaikkojen 
rakentaminen, kuluminen ja sulkeutu
minen. 

Erittäin uhanalaisia kupusieniä on 
viisi lajia. Ne ovat lehtojen, kalkkilou-

Uhanalaisten kupusienten luettelo 

Laji Luokka 

Bovista pusilliformis (Kreisel) Kreisel CR 

ahomaamuna 
Melanogaster broomeianus Berk. CR 
ryytimantumukula, aromatisk slemtryffel 
Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr. CR 
koiranpökkösieni, liten stinksvamp 
Tulostoma brumale Pers. : Pers. CR 

hiekkajalkakuukunen, stjälkröksvamp 
Bovista tomentosa (Vittad.) Quel. EN 

liuskamaamuna, kopparäggsvamp 
Geastrum schmidelii Vittad. EN 
pikkumaatähti, dvärgjordstjärna 
Melanogaster ambiguus (Vittad.) Tul. EN 
haisumantumukula, stinkande slemtryffel 
Sc/erogaster compactus (Tul. & Tul.) Sacc EN 
luumukula, hårdtryffel 
Tu/ostoma niveum Kers EN 
sammaljalkakuukunen, vit stjälkröksvamp 
Bovista paludosa Lev. vu 
lettotuhkelo, sumpäggsvamp 
Geastrum minimum Schwein. vu 
jyväsmaatähti, liten jordstjärna 
Geastrum striatum OC. vu 
poimumaatähti, kantjordstjärna 
Geastrum triplex Jungh. vu 
kaulusmaatähti, kragjordstjärna 
Lycoperdon caudatum J. Schröt. vu 
hakamaatuhkelo, kärröksvamp 
Lycoperdon Jividum Pers. vu 
kenttätuhkelo, kornig röksvamp 

Suomen lajien. uhanalaisuus 2000 

Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus 

1 6.7 o/o 2 33.3% 
6 40.0% 1 16.7 o/o 
3 20.0% 1 16.7 o/o 
1 6.7% 2 33.3 o/o 
1 6.7 o/o 
3 20.0% 

15 100% 6 100 o/o 

hosten ja ketojen lajistoa. Mantumuku
lat ja luumukula (Sclerogaster compactus) 
kasvattavat itiöemänsä maan alla, joten 
niitä on vaikea löytää. Vaarantuneita la
jeja on kuusi, joista puolet on maatähtiä 
(Geastrum). Vaarantuneita kupusieniä 
kasvaa kedoilla, lehdoissa ja kalkkilou
hoksilla sekä letoilla (lettotuhkelo, Bovis
ta paludosa ja hakamaatuhkelo, Lycoperdon 
caudatum). Taantumisen syitä ovat met
sä- ja maatalouden muuttuminen, ojitus 
ja rakentaminen. 

Kriteerit Elinym- Uhanalai-
päristöt suudensyyt 

02 Mlt Ku 

02 Mlt R 

02 Mlt y 

Bl +2c Rih Ku 

Bl +2c ln R, Ks, N 

02 lh N 

02 Mlt, lh M,R 

02 Mlt M 

02 Kk, ln N, R, Ku 

Ala, Bl +2c Sl 0 

Bl+3d Kk Ks, R 

Bl +3d ln, lj M,R 

B1+3d Mlt, Kk Mp, R 

Bl +2c Sl, lh, ln N,O 

Bl +2d lh N,R 

4 

Uhka- 1990 2000 e /u 
tekijät 

Ku V 

R E e 

y E E e 

R,Ku Sp V 

R,N V E e 

N E E e 

y Sp E e 

y V e 

R,Ku,N E E e 

0 V V u 

R, Ks Sh V e 

R V V u 

Mp, R E V u 

N,O St V u 

N,R V u 
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4 
Silmälläpidettävät kupusienet echinatum) ja nurmituhkelo (Vascellum 

pratense) on löydetty viilne vuosina 
Silmälläpidettäviälajeja on kuusi, joista useista paikoista Etelä-Hämeestä, missä 
kolme on taantunut niittyjen sulkeutu- ne voivat olla uustulokkaita. 
misen myötä. Piikkituhkelo (Lycoperdon 

Silmälläpidettävien kupusienten luettelo 

Laji Luokka Kriteerit Elinym-
päristöt 

Uhanalai
suudensyyt 

Uhka-
tekijät 

1990 2000 

Bovista aestivalis (Bonord.) Oemoulin (8. polymorpha) NT 02 Rih N Ku St 

kangastuhkelo, mångformig äggsvamp 
Lycoperdon echinatum Pers. : Pers. 

piikkituhkelo, igelkottsröksvamp 
Lycoperdon ericaeum Bonord. 
nummituhkelo, hedröksvamp 
Lycoperdon frigidum Oemoulin 
tunturituhkelo, polarröksvamp 

Lycoperdon norvegicum Oemoulin 
norjantuhkelo 

Vascel/um pratense (Pers. : Pers.) Kreisel 

nurmituhkelo 
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NT Ala, Bl +2c Ml Mp Mp Sh Sh 

NT Ala, Bl +2c lh, ln N R Sp 

NT 02 Tk Ku Sp 

NT Ala, Bl +2c Mlt, lh Mp Mp Sp Sp 

NT Ala, Bl +2c ln N N St 

Uhanalaisuusluokitusten vertailu 

Taulukko 4. 7 .12. Kupusienten jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella arviointi menetelmällä. 1 

1 

Uusi menetelmä ! 

RE CR EN 

Vanha menetelmä 1 

1 

H 3 
E 2 4 
V 2 1 
St 
Sh 

1 Sp 
M 
Ei luokkaa 

Yhteensä 3 4 5 

Kupusienten 1näärät eri uhanalaisuus
luokissa ovat uudella ja vanhalla mene
telmällä arvioitliina samat. Hävinneiksi 
ja silmälläpidettäviksi on luokiteltu sa
mat lajit. Eroja ilmenee ainoastaan lajis
ton sijoittumisessa varsinaisiin uhan
alaisluokkiin, sillä osa VU-, EN- ja CR
lajeista on luokiteltu vanhalla tavalla 
vaarantuneiksi, ja osa erittäin uhanalai
siksi. Kaikki EN-lajit ovat luumukulaa 
(Sclerogaster compactus) lukuun ottamat
ta olleet aikaisem1nassa mietinnössä 
1nukana. 

vu NT DD Yhteensä 

3 
6 i 

6 9 
2 2 
1 1 

! 
3 3 

i 
2 i 

19 
! 

6 6 21 

Muutokset edellisiin luetteloihin 

Vanhan arviointitavan mukaan uhan
alaisia lajeja (S-E) on tässä mietinnössä 
21, kun niitä vuoden 1990 luettelossa oli 
19. Moni yksittäinen kupusienilaji on 
kuitenkin tullutyhä uhanalaisemmaksi. 
Kaksi edellisen mietinnön E-lajia todet
tiin nyt hävinneiksi, viisi lajia arvioidaan 
nyt luokkaa uhanalaisemmiksi ja neljä 
lajia on uusia E- ja V-luokissa. Vain kol
me lajia on arvioitu nyt vähemmän 
uhanalaisiksikuin vuonna 1990. 

Taulukko 4. 7 .13. Kupusienten uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointi menetelmällä. 

1 

2000 
1990 
1985 

H 

3 

E 

6 
6 
3 

V St 

9 2 
3 
3 

Sh Sp Yhteensä M 

1 3 24 4 
3 6 20 
4 12 

Suomen l~jien ut,~11alaisuus l()QO 



Vanhan tarkastelutavan mukaan koiran
pökkösieni (Mutinus caninus) on pysynyt 
erittäin uhanalaisena, eikä sitä ole löy
detty toistamiseen Jungfruskäriltä. 
Hiekkajalkakuukusen (Tulostoma bruma
le) luokka on vaihtunut Sp-luokasta vaa
rantuneisiin (V), koska uusia löytöjä ei 

ole. Kaulusmaatähden (Geastrum triplex) 
luokkaa laskettiin lajin tulokasluontei
suuden vuoksi. Uhanalaisluettelosta on 
poistettu lukuisten uusien havaintojen 
vuoksi jättikuukunen (Langermanniagi
gantea) ja kulttuurisidonnaisuuden 
vuoksikeltatuhkelo (Bovista dryina). 

Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista lajeista, jotka eivät uudella 
menetelmällä ole uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

Laji 

Bovista dryina (Morgan) Demoulin 
keltatuhkelo 
Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. 
jättikuukunen, jätteröksvamp 
Hymenogaster niveus Vittad. 
valkomyyränmukula 
Hysterangium coriaceum Hesse (Hysterangium c/athroides) 
pähkinäkamarainen, nötbrosktryffel 

Suojelu 

Uhanalaisten kupusienten kasvupaikko
ja on runsaasti lehtojen- ja soidensuoje
luohjelmissa. Myös joitakin kupusien
ten kannalta tärkeitä hakamaa-ja keto
alueita on suojeltu ja hoidettu. Esimerk
kejä tärkeistä alueista ovat Lemlandin 
Nåtö jaJärsö, Föglön Björkör, Korppoon 
Jurmo, Paimion Kurki, LohjanJalassaari, 
Karjalohjan Karkalinniemi, Karkkilan 
Vähäsuo ja Korpilahden Vaarunvuoret. 
Lettotuhkelolle on laadittu suojelu
suunnitelma. 

Monet lehto- ja ketolajien kasvupai
kat ovat nopeasti muuttumassa tai hävi
ämässä. Muun muassa Äkäsjokisuun 
Kalkkikankaan pientä, mutta monen 
harvinaisen sienilajin elinaluetta uhkaa 
rakentaminen. Muita uhanalaisille ku
pusienille tärkeitä tunnettuja, mutta 
vielä suojelemaUomia kasvupaikkoja 
ovat mm. Lohjan Pähkinäniemi, Värtsi
län Hiidenvaara, SiilinjärvenJaakonmä
ki, Vehmersalmen Suurenkivensaari ja 
Vantaan Sillböle. Myös merenrantojen 
dyyneillä ja tunturialueilla on kupusie
niä ja muuta lajistoa, joka kärsii maaston 
kulumisesta virkistyskäytössä. 

Suomen lajien uhanalr,tisuus 2000 

Luokka 1990 2000 

LC Sh M 

LC Sp M 

DD Sp M 

DD Sp M 
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Jakautuminen luokkiin 

4.7.3 Kääväkkäät 

Uhanalaisuuden arviointi 

Ulla Nummela-Salo ja Pertti Salo tekivät 
päätyön alustavassa kääväkkäiden 
(Aphyllophorales) nimien kokoamises
sa. Kun eri museoissa (H, JOE, KUO, 
OULU, TUR, TURA) olevat nimet oli 
luetteloitu, luettelosta poistettiin syno
nyymit. Tähän työhön osallistuivat edel
listen lisäksi Esteri Ohenoja, Reima Saa
renoksa ja Heikki Kotiranta. Edellä mai
nitut henkilöt tekivät ensimmäiset eh
dotukset uhanalaisista lajeista. Heikki 
Kotiranta ja Reima Saarenoksa työstivät 
myöhemmät versiot ja viimeistelivät 
uhanalaisluettelot. He saivat asiantunti
ja-apua etenkin Ilkka Kytövuorelta 
(maassa kasvavat orakkaat, vahverot, 
haarakkaat), Tumno Niemelältä (lude
käävät) jaMariko Lindgreniltä (vanhan 
metsän kääpälajit). Kommentteja antoi
vat myös Veli Haikonen, Maija-Liisa ja 
Pekka Heinonen, Stefan Jakobsson, Las
se Kosonen, Markku Kirsi, Matti Kulju, 
Mauri Lahti, Timo Lehesvirta, Mari Nie
mi, Reijo Penttilä, Pertti Renvall, Veli 
Saari, Unto Söderholm, Suvi Vanhanen 
ja Jukka Vauras. 

Koko kääväkäslajisto pyrittiin arvioi
maan uuden tietämyksen perusteella. 
Erityisesti lajeja, joista oli vain yksi tai 
kaksi havaintoa, poistettiin eri syistä 
uhanalaisuusluokista ja arvioitiin puut
teellisesti tunnetuiksi. Arvioi1natta jä
tettiin lajit, jotka ovat löytyneet Suomes
ta vain sisätiloista ( esim. saunakääpä 
Gloeophyllum trabeum ja lattiasieni Serpu
la lacrymans). 

Kääväkkäisiinkuuluvatkäävätlienee 
parhaiten tunnettu sieniryhmä Suo
messa. Suurin osa kääväkkäistä ja hyyte
lösienet ovat puiden lahottajia. Kuollut-

Taulukko 4. 7 .14. Kääväkkäiden jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 845 lajia (99.5 %) 

Riittävät tiedot: 6 71 lajia 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 115 lajia ( 17.1 %) 

Luokka RE CR EN vu NT LC 

Lajien lukumäärä 5 22 31 62 75 476 

Osuus 0,8% 3,3% 4,6% 9,2% 11,2% 70,9% 
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ta puuainesta lahottavat saprotrofit ovat 
ylivoimaisesti suurin ryhmä, mutta 
myös loisia on melko paljon. Mykorrit
sasieniä ovat mm. vahverot, useimmat 
orakkaat ja Thelephoraceae-heimon lajit 
(suvut Pseudotomentella, Thelephora, To
mentella, Tomentellopsis). 

Perustana koko kääväkkäiden uhan
alaisuusarvioinnille ovat luonnontie
teellisissä museoissamme olevat näyt
teet, joita on yli 100 000. Arviointi aloitet
tiin kokoamalla 1nuseoissa oleva nimis
tä. Sen lisäksi pohjana käytettiin toistai
seksi julkaisematon ta ruotsalais-norj a
laista orvakoiden nimistöluetteloa. Kää
pien nimistä on Niemelän (1999) mukai
nen ja muiden kääväkkäiden nimistä 
pääosin Hansenin ja Knudsenin (1997) 
mukainen. 

Uuden luokittelun soveltaminen 

Uusien luokkien ja kriteeri en soveltami
nen helpottui kun päätettiin, että suku
polven ikä on 25 vuotta lajeilla, jotka 
kasvavat suurissa rungoissa, ja että yh
dessä rungossa kasvavat saman lajin itiö
emät käsitetään yhdeksi yksiläksi (peräi
sin yhdestärihmastosta). Myös mykorri
tsasienillä saman rihmaston tuottamat 
itiöemät katsottiin yhdeksi yksilöksi. 

A-kriteerin käyttö helpottui, kun su
kupolven iän määrittelystä oli sovittu. B
kriteerin käyttö oli hieman vähäisem
pää, vaikka se soveltui melko hyvin kää
väkkäille. C-kriteerin käyttö oli ongel
mallista, sillä dokumentoitua tietoa pie
nestä ja jatkuvasti pienenevästä populaa
tiosta ei yleensä ollut tarpeeksi. D-kri
teeri oli yleisimmin käytetty kriteeri 
kaikissa uhanalaisluokissa. Se osoittaa, 
että suurin osa uhanalaisista lajeista on 
hyvin harvalukuisia. 

1 Arvioimatta Yhteensä: 
! jätetyt, NE: 849 lajia 
1 

4 lajia 

i Puutteellisesti 
i 

(0.5 %) 

1 tunnetut, DD: 

1 

174 lajia 

j 

Suomen lajien ~hanålaisuus 2()()0 

1 



Eri kääväkäsryhmät ovat jakautuneet 
uhanalaisluokkiin melko samankaltai
sesti. Lähes kaikista käävistä on ollut 
käytettävissä riittävät tiedot, ja lajit on 
pystytty sijoittamaan johonkin muuhun 
luokkaan kuin puutteellisesti tunnettui
hin. Loiset, joiden isäntäkasvi on yleinen 
(esim. suku Exobasidium), on arvioitu 
yleensä elinvoimaisiksi. Samaten elinvoi
maisiksi on luokiteltu lajit, jotka eivät 
vaikuta vaateliailta, vaikka voivatkin olla 
harvalukuisia. 

Monista puutteellisesti tunnetuista 
kääväkäslajeista on vain yksi tai muuta
Ina havainto maastamme. Ne ovat kui
tenkin DD -luokassa, jos ne ovat pieniko
koisia ja huomaamattomia, tai niitä kas
vaa laajalti Ruotsissa, taikka niiden koti
mainen kasvupaikka vaikuttaa tavalli
selta ( esim. nuorehko mänty- tai kuusi
valtainen kangasmetsä). Jonkin verran 
puutteellisesti tunnetuiksi on luokiteltu 
myös lajeja tai suku ja, joissa on vielä tak
sonomisia epäselvyyksiä (osittain suvut 
Antrodiella, Skeletocutis). Osa DD-lajeis
ta saattaa tosiasiassa olla harvinaisia ja 
uhanalaisia. 

Hävinneet kääväkkäät 

Hävinneiksi on arvioitu viisi lajia, joita ei 
ole löydetty 1960-luvun jälkeen. Kahdes
ta lajista on tietoja vain 1800-luvulta. 
Kuppiorvakka (Aleurodiscus fennicus) on 

Hävinneiden kääväkkäiden luettelo 

Laji 

Aleurodiscus fennicus Laurila 
kuppiorvakka, gren-skålskinn 
Amaurodon mustialaensis (P. Karst.) 
Köljalg & K.H. Larsson (Hypochnopsis mustialensis) 
keltahuovakka, olivskinn 
Amaurodon viridis (Aib. & Schwein. : Fr.) J. Schröt. 
viherhuovakka 

Phlebia bresado/ae Parmasto 
haaparypykkä,aspvaxskinn 

Postia mappa (Overh. & Lowe) M.J. Larsen & Lombard 
karttakääpä, skinnporing 

Suflr:nen lajien u~analais~,us iooo 

löydetty ja kuvattu Satakunnasta 1930-
luvulla, ja Ruotsista Uumajasta on niin 
ikään yksi vanha keräys. Lisäksi siitä on 
muutamia löytöjä Pohjois-Amerikasta. 
Se kasvaa kuolleissa, pienehköissä kuu
sen oksissa, joten häviämisen syytä on 
vaikea ymmärtää. 

Keltahuovakka (Amaurodon mustia
laensis) on löydetty ja kuvattu Tammelan 
Mustialasta 1870. Tämän jälkeen sitä ei 
ole Suomesta löydetty, ja se on arvioitu 
hävinneeksi myös Ruotsista. Lisäksi se 
on löydetty Dagestanista ja Armeniasta. 
Keltahuovakka kasvaa lahoissa haavois
sa, ja sopivan lahopuun väheneminen 
on todennäköisin syy sen häviämiselle. 

Viherhuovakka (Amaurodon viridis) 
on keltahuovakan tapaan ulkonäöltään 
melko huomiota herättävä. Se on löyty
nyt niin ikään vain Tammelan Mustia
lasta vuonna 1863, mutta ei esimerkiksi 
Ruotsista. Entisellä Neuvostoliiton alu
eella sillä on laaja levinneisyys Valko-Ve
näjältä Sahalinin saarelle. Haaparypyk
kää (Phlebia bresadolae) ei ole Suomesta 
löytynytvuoden 1953 jälkeen (U: Tuusu
la). Häviämisen syy on sama kuinkelta
huovakalla. Karttakääpä (Postia mappa) 
on löydetty Suomesta vain kerran, 1930-
luvulla Satakunnan Siikaisista. Se kasvoi 
suuressa raidassa, ja häviämisen syy lie
nee sopivan lehtilahopuun vähenemi
nen. 

Luokka Elinym- Uhanalai- 1990 2000 
päristöt suudensyyt 

RE Mk Ml Sp H 

RE Mk Ml H H 

RE Mk Ml H 

RE Mkt Mp V H 

RE Mk Mp H 

4 
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Uhanalaiset kääväkkäät 

Taulukko 4. 7 .15. Kääväkkäiden ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 

Metsät 5 (100 %) 107 (93.0 %) 73 (97.3 %) 
Vanhat kangasmetsät 50 36 
Muut kangasmetsät 5 10 22 
Vanhat lehtometsät II 2 
Muut lehtometsät 36 12 
Metsät erittelemättä 1 

Rannat 6 (5.2 %) 
Itämeren niitty- ja luhtarannat 1 
Itämeren rannat erittelemättä 1 
Järven- ja joenrannat erittelemättä 4 

Perinneympäristöt ja muut ihmisen 
luomat ympäristöt 2 (1.7 %) 2 (2.7 %) 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 2 1 
Rakennukset 1 

Yhteensä 5 115 75 

Taulukko 4. 7 .16. Kääväkkäiden ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus lkm osuus 

Rakentaminen 9 7,8% 2 2,7% 
Metsien käyttö 12 10,4% 6 8,0% 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 2 40.0% 8 7,0% 6 8,0% 
Metsien ikärakenteen muutokset 53 46,1% 39 52,0% 
Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 3 60,0% 30 26,1% 20 26,7% 
Ojitus ja turpeenotto 1 0,9% 
Vesien rakentaminen 1 0,9% 
Syy tuntematon 1 0,9% 2 2,7% 

Yhteensä 5 100% 115 100% 75 100% 

Koska suurin osa kääväkkäistä lahottaa 
kuollutta puuta, on kaikenlainen !aho
puun määrän väheneminen erityisen 
vahingollista juuri tälle ryhmälle. Monet 
lajit ovat lisäksi herkkiä mikroilmaston 

1nuutoksille ja häviävät, tai menettävät 
ainakin lisääntymis- ja leviämiskykynsä 
jo melko pientenkin ympäristömuutos
ten vuoksi. 

Taulukko 4. 7. 17. Kääväkkäiden ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus 

Rakentaminen 5 4,3% 5 6,7% 
Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 13 11,3% 41 54,7% 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 7 6,1% 2 2,7% 
Metsien ikärakenteen muutokset 42 36,5% 5 6,7% 
Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 31 27,0% 19 25,3% 
Ojitus ja turpeenotto 1 0,9% 
Vesien rakentaminen 1 0,9% 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 15 13,0% 2 2,7% 
Syytuntematon 1 1,3% 

Yhteensä 115 JOO% 75 100% 

1 
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Äärimmäisen uhanalaisille lajeille on 
luonteenomaista, että ne ovat hyvin har
vinaisia. Useista on tiedossa vain yksi 
suomalainen löytöpaikka, eikä niitä 
muuallakaan maailmassa ole kovin mon
ta. Lisäksi niiden kasvupaikat Suomessa 
ovat joko reheviä lehtoja (noin 40 %) tai 
parhaita aarniaita (noin 42% ). Ensisijai
sia syitä uhanalaisuudelle ovatvanhojen 
metsien (41%) ja lahopuun vähenemi
nen (27 %). 

Vanhojen metsien lajeista hyvänä esi
merkkinä voidaan pitää kätkökääpää 
(Inonotopsis subiculosa), joka on melko 
suurikokoinen ja löytynyt Suomesta 
vain kerran Pisavaaran luonnonpuistos
ta Rovaniemen maalaiskunnasta 1960-
luvulla. Sitä on etsitty samoilta paikoilta 
hyvin usein, mutta toistaiseksi tulokset
ta. Se on 1nuullakin Euroopassa äärim
mäisen harvinainen ja löydetty vain 
Ruotsista ja Virosta. Toinen vanhanmet
sän laji, jo hävinneeksi luultu paksukuo
rikääpä (Rigidoporus crocatus), löytyi 
vuonna 1998 Ilmnantsista aivan Venäjän 
rajan läheisyydestä. Se kasvaa Venäjän 
puolella lähellä Suomen rajaa monin 
paikoin, ja on hyvin mahdollista, että 
sen säilyminen Suomessa on rajan takaa 
tulevan leviämisen varassa. Paksukuori
kääpä on lehtipuun lahottaja, joten sen 
säilymiseksi tulisi huolehtia erityisesti 
vanhojenhaavikoiden jakoivikoiden jat
kumostarajan pinnassa. 

Kastanjakääpä (Polyporus badius) on 
eteläinen lehtolaji. Se löytyi 1960-luvul
la Porkkalanniemeltä Kirkkonummelta 
ja 1980-luvullaHelsingin Yliopistonkas
vitieteellisestä puutarhasta, missä se 
kasvoi lahossa vaahteran kannassa. Nyt 
kanto on loppuun lahonnut, eikä yhtään 
kasvupaikkaa ole tiedossa. Karvaorvak
ka (Punctularia strigosozonata) edustaa 
lehtolajeista itäistä- eteläistä elementtiä. 
Sen ainoa tunnettu kasvupaikka Pohjois
maissa on Vehkalahdella lehdossa. Kar
vaorvakka kasvaa yleisempänä jo Venä
jän puolella Karjalan tasavallassa, Pieta
rin alueella ja etelässä Virossa. Missään 
tä1nä lehtipuiden lahottaja ei kuitenkaan 
ole kovin yleinen. 

Erittäin uhanalaiset lajit ovat myös 
harvalukuisia, mutta tässä luokassa on 
1nyös vaateliain ta vanhan metsän lajis
toa ja lehtolajistoa. Erittäin uhanalaisten 
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lajien kasvupaikoista tärkeimmät ovat 
vanhat metsät (45 %) ja lehdot (32% ). 
Vanhojen metsien häviäminen on tär
kein uhanalaisuuteen johtanut syy ( 48 
%) ja lahopuun väheneminen toiseksi 
tärkein (29% ). 

Vanhojen metsien erittäin uhanalai
sista lajeista kalkkikääpä (Amyloporia 
crassa) on kasvanut viime vuosisadalla 
Etelä-Suomessakin, mutta on nyt lähin
nä Itä- ja Pohjois-Suomen vanhojen met
sien laji. Se kasvaa vain järeissä, usein 
maahan romahtaneissa keloissa. Ruot
sissa kalkkikääpä on luokiteltu erittäin 
uhanalaiseksi. Pikkukennokääpä (Datro
nia stereoides) kasvoi vielä viime vuosisa
dan lopulla ja tämän vuosisadan alussa 
lähes koko maassa. Viimeaikaiset harvat 
löydöt on tehtypääosinnapapiirin poh
joispuolelta. Pikkukennokääpä voi kas
vaa mm. maitohorsmalla, mutta yleensä 
pienillä pajuilla, jotka joutuvat ajoittain 
tulvan vaivaamiksi. Sopivia isäntäkasve
ja ja biotooppejakinnäyttäisiolevanriit
tämiin, joten varmaa tietoa lajin taantu
misen syistä ei ole. 

Jalo-otaraspikka (Hyphodontia nespo
ri) on löydetty Suomesta vain kerran, 
Kemiöstä. Sen luokittele1ninen erittäin 
uhanalaiseksi (eikä puutteellisesti tun
netuksi) johtuu siitä, ettei Ruotsista ole 
enää viime vuosina tehty siitä ainoata
kaan havaintoa. 

Vaarantuneet lajit ovat suurelta osin 
vanhan metsän lajistoa ( 47% ). Osalla on 
vielä maan pohjoisosissa melko runsaat 
populaatiot, mutta ne ovat harvinaisia 
maan etelä puoliskolla. Myös lehtolajeja 
on paljon (29% ). Vanhan metsän lajeista 
pursukääpä (Amylocystis lapponica) on 
lähes hävinnyt Etelä-Suomesta, missä se 
kasvaa nytvain parhaissa luonnonpuis
toissa ja kansallispuistoissa ( esim. Pa
dasjoella Vesijaon luonnonpuistossa, 
Saarijärvellä Pyhä-Häkin kansallispuis
tossa). Pohjoisessa se on paikoin vielä 
yleinen, mutta selvästikin erityisen 
herkkä melko lievillekin ympäristö
muutoksille. Hyvin samantapainen ym
päristövaatimuksissaan ja nykylevinnei
syydessään on pohjanrypykkä (Phlebia 
cen trifu ga). 

Vaarantuneista lajeista kuusi vaatii 
ensin toisen lahottajan läsnäolon (vuoti
kankääpäAntrodiella americana, sitruu-
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nakääpä A. citrinella, pähkinäorvakka kinäorvakka kasvavat lehdoissa, joissa 
Granulocystis flabelliradiata, rustikka Pro- ruskovuotikka (Hymenochaete tabacina) 
tomerulius caryae,lumokääpä Skeletocutis lahottaa lehtipuiden rankoja. Sitruuna-
brevispora, punakarakääpä Steccherinum kääpä kasvaa kantokäävän (Fomitopsis 
collabens). Näiden elinolosuhteille on pinicola) lahottamissa kuusissa, rustikka 
erityisen tärkeätä, että lahopuusto on pakurikäävän (Inonotus obliquus) lahotta-
monipuolinen ja erityisesti lahottajasie- missa koivuissa ja lumokääpä sekä puna-
nilajisto voi hyvin. Näiden kaikkien seu- karakääpä ruostekäävän (Phellinus ferru-
raajalajien edeltäjälaji on nykyäänkin gineofuscus) lahottamissa kuusen run-
vielä yleinen tai se on ainakin aikaisem- goissa. 
min ollut yleinen. Vuotikankääpä ja päh-

Uhanalaisten kääväkkäiden luettelo 

Laji Luok- Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
ka päristöt suudensyyt tekijät 

Amaurodon cyaneus (Wakef.) Köljalg & K.H. Larsson CR Bl +2bc+3d, Mlt, Mlk, Ml, R Ml, R E e 

sinihuovakka Dl+2 Rin 

Athelia sibirica Uulich) J. Erikss. & Ryvarden CR Bl +2c, Dl +2 Mkv Mi, Ml y E e 

siperianhämäkkä, sibirspindelskinn 
Candelabrochaete verruculosa Hjortstam CR Bl +2c, Dl +2 Mkkv Mi, Ml y E e 

kruunuorvakka 
Ceraceomyces sulphurinus (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden CR Cl +2ab, Dl +2 Mkv Mi, Ml Mi, Ml E E e 

rikkilämäkkä, svavelskinn 
Co/tricia cinnamomea Uacq.) Murrill CR Bl +2c+3d, Mlt M M, Ml E E e 

satiinikääpä, kanelticka Cl +2ab, Dl +2 
Cristinia gallica (Pilat) Ji.ilich CR Dl+2 Mlt Mp, Ml Mp, Ml E 

keltakänsäkkä, gultagging 
Hydnellum aurati/e (Britz.) Maas Geest. CR Dl+2 Mk, Kk M M V V e 

tuliorakas, brandtaggsvamp 
lnonotopsis subiculosa (Peck) Parmasto CR Bl +2c, Dl +2 Mktv Mi, Ml y E E e 

kätkökääpä, taigaporing 
lnonotus hispidus (Bull. : Fr.) P. Karst. CR Dl+2 Mlt Mi, Ml, R Mi, Ml, R V E e 

mokkakääpä, pälsticka 
Lindtneria trachyspora (Bourdot & Galzin) Pilat CR Dl+2 Mlt Mp, Ml Ml, Mp E E 

kultasopikka, gult porskinn 
Onnia triquetra (Lenz) lmazeki CR Dl+2 Mltv, Mktv Mi, Ml Mi, Ml V E e 

männynpihkakääpä, tallharticka 
Ph/ebia diaphana Parmasto ex K.H. Larsson & Hjortstam CR Ale, Bl +2c, Mktv Mi, Ml y Sh V e 

kuultorypykkä Dl+2 
Ph/ebia longicystidia (Litsch.) Hjortstam & Ryvarden CR Dl+2 Mk Ml Ml Sp V e 

harmorypykkä 
Plicatura crispa (Pers. : Fr.) Rea (Piicaturopsis crispa) CR Ala, C2a, Dl Mk Ml,? Ml,? V E e 

vinopoimukka, kantarellmussling 
Polyporus badius (Pers.) Schwein. CR Ala, Bl +2e, Mlt, lp Ml, R Ml, R V E e 

kastanjakääpä, stor tratticka Cl +2ab, Dl +2 

Punctularia strigosozonata (Schw.) Talbot CR Dl+2 Mlt Mp, Ml Mp, Ml V E e 

karvaorvakka 
Repetobasidium vestitum J. Erikss. & Hjortstam CR Dl+2 Mktv Ml, Mi Ml, Mi Sh V e 

liekokertokanta 
Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden CR Ala, Bl +2abcd, Mktv Mi, Mp, Ml Mi, Mp, Ml H E e 

paksukuorikääpä Dl+2 

Sarcodon versipellis (Fr.) Quel. CR Dl+2 Mktv M M Sh 

sämpyläorakas, brödtaggsvamp 
Sarcodontia crocea (Schwein. : Fr.) Koti. CR Dl+2 lp R R V e 

toraturkki, apeltagging 
Skeletocutis friabilis Niemelä & Saarenoksa CR Dl+2 Mlt, Rin Ml, R Ml, R V e 

muruludekääpä 
Xenasma rimico/a (P. Karst.) Donk CR Alc+2c, Mktv Mi, Ml, Mp Mi, Ml, Mp H E e 

hornakka Bl +2c, Dl 

Amyloporia erossa (P. Karst.) Bondartsev & Singer EN Alc+2c, Mkv Mi, Ml Mi, Ml V V e 

kalkkikääpä, kritporing Cl +2a 

Amyloporia sitchensis (Baxter) Pouzar & Vampola EN Ale, Bl +2c, Mkv Mi, Ml Mi, Ml V e 

sitkankääpä Dl 

Anomoporia a/bolutescens (Romell) Pouzar EN A2c, Bl +2c Mktv Mi, Ml Mi, Ml V e 

keltarihmakääpä, gul mjukporing 
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Laji Luok- Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
ka päristöt suudensyyt tekijät 

Cejpomyces terrigenus (Bres.) Svrcek & Pouzar EN Dl+2 Mlt R y E e 
maaseitti, jordskinn 

C/avaria asperulospora G.F. Atk. EN C2a, Dl +2 Mlt R R Sh u 

tummanuijakas, sotfingersvamp 

C/avicorona cristata (Kauffmann) Doty EN Al +2c, Dl +2 Mkv Mi, Ml y V V u 
aarnihaarakas 

Datronia stereoides (Fr. : Fr.) Ryvarden EN Ala, Cl +2a, Rj Vr, M Vr, St St u 
pikkukennokääpä, liten hjortticka Dl 

Funalia trogii (Berk.) Bondartsev & Singer (Trametes t.) EN C2a, Dl Mkkv Mi, Mp, Ml Mi, Mp, Ml E V e 
harjaskääpä, blek borstticka 

Hydnellum cumulatum K.A. Harrison EN D1+2 Mk M M E e 
huopaorakas 

Hyphoderma echinocystis J. Erikss. & Strid EN B 1 + 2c, C2ab, Mlt, Mlk Ml, Mp Ml, Mp, R V e 
lehtonyhäkkä, flodtagging Dl+2 
Hyphodontia efibulata J. Erikss. & Hjortstam EN D1+2 Rj R R V e 
rantaotaraspikka, sälgknotterskinn 

Hyphodontia pilaecystidiata (S. Lundell) J. Erikss. EN Dl+2 Mlt Ml, M, R Ml, M, R V e 
iso-otaraspikka, sälgtagging 

Hyphodontia nespori (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam EN Dl+2 Mlt Ml, Mp Ml, Mp Sh u 
jalo-otaraspikka, östlig knotterskinn 

Membranomyces spurius (Bour.) Julich EN D1+2 Mlt R y Sh e 
kamarakalvo 

0/igoporus cerifluus (Berk. & M.A. Curtis) EN Bl +3d, Dl +2 Mkkv Mi, Ml Mi, Ml, R Sh u 
Gilb. & Ryvarden 

kellokääpä, hängticka 

0/igoporus lowei (Pilat) Gilb. & Ryvarden EN B 1 +2c+3d, Mkkv, Mktv Mi, Ml y V e 

lovikääpä Dl 

Perenniparia tenuis (Schwein.) Ryvarden EN Ale, C2a, Mkv Mi, Ml, Mp Mi, Ml, Mp E V e 

var. pulchella (Schwein.) J. Lowe Dl+2 
keltakerroskääpä, kromporing 

Ph/ebia lindtneri (Pilat) Parmasto EN Ale, Bl +2c, Rin, Mlk Ml Ml, R V e 
rantarypykkä, strandgröppa Dl+2 
Ph/ebiella insperata (H.S. Jacks.) Oberw. EN D1+2 Mlt Ml, Mp Ml, Mp, R Sh e 
harmoliimaharsukka 

Physodontia lundellii Ryvarden & Solheim EN Ale, Dl Mkkv, Mktv Mi, Ml y Sh Sh u 
lahonnukka, luggskinn 

Piloporia sajanensis (Parmasto) Niemelä EN Ale, C2a, Mkkv, Mktv Mi, Ml Mi, Ml V e 
sopulinkääpä, lämmelporing Dl 

Polyporus pseudobetulinus (Pilat) Thorn, Kotir. & Niemelä EN Alc+2c, C2a, Mktv, Mkkv Mi, Ml, Mp Mi, Ml, Mp E V e 
haavanpökkelökääpä, vit aspticka 

Pycnoporellus alboluteus (Ellis & Everh.) Koti. & Pouzar EN Bl +2c+3d, Mktv Mi, Ml Mi, Ml E V e 
röyhelökääpä, storporig brandticka Dl 

Ramaria broomei (Cotton & Wakef.) R.H. Petersen EN Dl Mlt M,R M,R V V 
tummatäplähaarakas 

Skeletocutis borealis Niemelä EN Dl+2 Rj, Sr Ml, M Ml, R V e 
limiludekääpä 

Skeletocutis jelicii Tortie & A. David EN Ale, C2a Mkkv, Mktv Mi, Ml Mi, Ml Sh St e 
lutikkakääpä 

Suillosporium cystidiatum (D.P. Rogers) Pouzar EN D1+2 Mkt, Mlt Ml Ml V e 
pikkukuurakka, f]unskinn 

Trametes suaveolens (Fr.) Fr. EN C 2a, Dl Ml, lp Mi, Ml, R Mi, Ml, R V V e 
tuoksuvyökääpä, sydlig anisticka 

Trechispora silvae-ryae O· Erikss. & Ryvarden) ined. EN D1+2 Mlt Ml, Mp, R Ml, Mp, R Sh u 
säieharsukka 

Tyromyces canadensis Overh. exJ. Lowe EN Ale, C2a, Dl Mkkv Mi, Ml Mi, Ml V V e 
kanadankääpä 

Xylobolus frustulatus (Pers. : Fr.) Boidin EN Bl +2c Mltv Ml, Mp Mi, R V V e 
lohkonahakka, rutskinn 

Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar vu A2c, Bl +2c, Mkv Mi, Ml y Sh St u 
rusovanukka, rosa jodskinn Dl 

Amylocorticium subsulphureum (P. Karst.) Pouzar vu A2c, Bl +2c, Mkv Mi, Ml y H St u 
rikkivanukka, gult jodskinn Dl 

Amylocystis lapponica (Romell) Singer vu Ale Mktv Mi, Ml Mi, Ml u 
pursukääpä, lappticka 
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Laji Luok- Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
ka päristöt suudensyyt tekijät 

Anomoporia myce/iosa (Peck) Pouzar vu Ale, Bl +2c, Mlt, Mltv, Mkkv Mi, Ml Mi, Ml St St u 
valkorihmakääpä, fransporing Dl 
Antrodia infirma Renvall & Niemelä vu Ale Mkkv, Mktv Mi, Ml Mi, Ml St u 
erakkokääpä, urskogsporing 
Antrodia mellita Niemelä & Penttilä vu Bl +2c Mltv, Mlt, Mkt Mi, Ml, Mp Mi, Ml, Mp St e 
mesipillikääpä, honungsticka 
Antrodia primaeva Renvall & Niemelä vu Ale Mkkv, Mktv Mi, Ml Mi, Ml St u 
kairakääpä, urskogsticka 
Antrodia pulvinascens (Pilat) Niemelä vu Ale Mktv, Mkt Ml, Mi Ml, Mi St u 
poimukääpä, veckticka 
Antrodiel/a americana Ryvarden & Gilb. vu A2c, Bl +2c, Dl Mlt, Mkt Ml, M Ml, M Sh u 
vuotikankääpä, kantörsporing 
Antrodiella citrinella Niemelä & Ryvarden vu Ale Mktv Mi, Ml Mi, Ml V V u 
sitruunakääpä, citronporing 
Aurantioporus fissi/is (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn vu Cl +2a, Dl Mltv, lp Mi, Mp, R Mi, Mp, R V V e 
mehikääpä, apelticka 
Boletopsis Jeucomelaena (Pers. : Fr.) Fayod vu Ale Mlt, Mkt R,M M Sh Sh u 
mäyränkääpä, grangråticka 
Ceraceomyces cystidiatus U. Erikss. & Hjortstam) vu A2c, Bl +2c, Mktv Mi, Ml Mi, Ml Sh u 
Hjortstam Dl+2 
outalämäkkä, strävt flagskinn 
C/avaria zollingeri Lev. vu Bl +2c+3d, Mlt M,R M,R V Sh u 
haaranuijakas, violett fingersvamp Dl+2 
Conferticium ravum (Burt) Ginns & Freeman vu B 1 + 2c, C 1 + 2a, Mktv Mi, Ml, Mp Mi, Ml, Mp Sh u 
haapatyll i kkä Dl+2 
Cotylidia muscigena Remy vu Bl +2ce, Dl +2 Mlt, Sl O,R O,R E V u 
sammaltorvikka 
Dentipellis fragilis (Pers. : Fr.) Donk vu Bl +2c, Dl Mlt Mp, Ml Mp, Ml V V u 
turkkiorakas, skinntagging 
Diplomitoporus f/avescens (Bres.) Domanski vu Dl+2 Mkk, Mkkv Ml y Sh u 
kaarnakääpä, gulporig ticka 
Fibricium lapponicum J. Erikss. vu Ale, Bl +2c, Mkkv Mi, Ml Mi, Ml Sh u 
aarnikarakka, taigafiberskinn Dl+2 
Gloiodon strigosus (Sw. : Fr.) P. Karst. vu Alc+2c Mktv, Mkt, Mp, Ml, Mi Mp, Ml, Mi V St u 
harjasorakas, borsttagging Mlt 
Gomphus clavatus (Pers. : Fr.) Gray vu Dl+2 Mltv M M Sh Sh u 
pölkkysieni, violgubbe 
Granulocystis flabelliradiata vu A2c, Bl +2c, Mlt M,Mp Ml, Mp Sh Sh u 
U. Erikss. & Hjortstam) Hjortstam Dl+2 
pähkinäorvakka, fjädergrynna 
Grifola frondosa U. Dicks. : Fr.) Gray vu Bl +2c, Dl Mltv, Mlt Mp, M, Mi Mp, M, Mi Sh Sh u 
koppelokääpä, korallticka 
Hydnellum mirabile (Fr.) P. Karst. vu Dl+2 Mk M M V Sh u 
partaorakas, raggtaggsvamp 
Hyphoderma deviatum (Lundell) Parmasto vu Bl +2c, Dl +2 Mlt, Mlk Ml Ml, R Sh u 
luhtanyhäkkä, kärrskinn 
Hyphoderma obtusum J. Erikss. vu Bl +2c, Dl +2 Mkkv Mi, Ml y Sh Sh u 

pohjannyhäkkä, trubbskinn 
Hyphodontia oJienota (Lundell) J. Erikss. vu Alc+2c, Dl +2 Mltv Ml, Mi, Mp Ml, Mi, Mp Sh Sh u 
lehto-otaraspikka, lundknotterskinn 
Hyphodontia curvispora J. Erikss. & Hjortstam vu Bl +2c, Dl +2 Mkkv Mi, Ml y Sh u 
aarniotaraspikka, bågknotterskinn 
Hypochnicium subrigescens Boidin vu B 1 + 2cd, C2a, Mk Ml, M Ml, M, R u 
kalvohuovakka, småsporigt krämskinn Dl+2 
Hypochnicium vel/ereum (Ellis & Cragin) Parmasto vu Bl +3d, Dl +2 Mlt Ml, Mp Ml, Mp Sh Sh u 
jalohuovakka, almkrämskinn 
lnocutis dryophila (Berk.) Fiasson & Niemelä vu Dl+2 Mltv M, R, Ml M, R, Ml Sh Sh u 
isokarvakääpä, kärnticka 
Kavinia hirnantia (Schwein.) J. Erikss. vu Bl +2c, Dl +2 Mlt Ml, R Ml, Mp V V u 

valkokarhikka, narrtagging 
Lindtneria chordulata (D.P. Rogers) Hjortstam vu Bl +2c+3d, Mlt Ml, Mp Ml, Mp, R u 

säiesopikka, strängskinn Dl+2 
Membranomyces delectabilis (N.S. Jacks.) vu Bl +2c+3d, Mlt Ml, R Ml, R Sh u 

Kotiranta & Saarenoksa Dl+2 
irtokalvo, kloskinn 
Multiclavula mucida (Pers. : Fr.) R.H. Petersen vu Ale, Dl Mktv, Mlt Mi, Ml, Mp M Sh St u 

lahoparvikas, vedlavklubba 
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Laji Luok- Kriteerit Elinym- Uhanalal-
ka päristöt suudensyyt 

Parmastomyces mol/issimus (Maire) Pouzar vu Bl +3d, Dl Mk Ml 
rusakonkääpä 
Perenniparia medulla-panis Uaeq.: Fr.) Donk vu Ale, Dl Mltv Mi, Ml, Mp, R 
tammenkerroskääpä, brödmärgstieka 
Phanerochaete ca/otricha (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden vu C2a, Dl Mlt Mp, Ml 
kauno-orvakka, blekt strålskinn 
Phellinus contiguus (Pers. : Fr.) Pat. vu Dl+2 Ri R 
konttakääpä, busktieka 

Phellinus ferruginosus (Sehrad. : Fr.) Pat. vu Bl +2e, Dl Mlt Ml, Mp, R 
etelänruostekääpä, rosttieka 
Phel/inus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin vu Bl +2e, Dl +2 Mltv Mi, Mp, Ml 
tammenkääpä, ekticka 

Phlebia centrifuga P. Karst. vu Ale Mkv Mi, Ml 
pohjanrypykkä, rynkskinn 
Ph/ebia uda (Fr.) Nakasone (Mycoacia uda) vu Bl +2e, Dl Mlt, Mlk Ml, M, Mp 
orarypykkä, oekravaxtagging 
Postia lateritia Renvall (P.Iowei ss. auet.) vu Ale+2e, B2e+3d Mkkv Mi, Ml 
hentohaprakääpä, laterittieka 
Protomerulius caryae (Sehwein.) Ryvarden (Aporpium c.) vu Ale Mktv Mp, Mi, Ml 
rustikka, narrporing 
Roduladon erikssonii Ryvarden vu Ale, Cl +2a Mktv, Mkkv Mi, Mp, Ml 
haaparaspi, asptagging 
Ramaricium a/boochraceum (Bres.) Julieh vu Dl+2 Mk Ml 
kaihikka, moss-skin 
Sarcodon fu/igineoviolaceus (Kalchbr. : Fr.) Pat. vu Dl Mltv M,R 
musteorakas, lilaköttig taggsvamp 
Sarcodon /eucopus (Pers. : Fr.) Maas Geest. & Nannf. vu D2 Mktv M 
silo-orakas, slät taggsvamp 
Schizophyllum commune Fr. : Fr. vu Ala, C2a, Dl lp 
halkiheltta, klyvblad 
Scytinostromella nannfeldtii U· Erikss.) vu Bl +2e, Dl +2 Mktv Mi, Ml 
G.W. Freeman & R.H. Petersen 
seittityllikkä, tyllskinn 
Skeletocutis brevispora Niemelä vu Ale Mktv Mi, Ml 
lumokääpä 
Skeletocutis /enis (P. Karst.) Niemelä vu Ale+2e Mkkv, Mktv Mi, Ml 
sirppikääpä, gräddporing 
Skeletocutis lilacina A. David & Jean Keller vu Ale, Dl Mktv Mi, Ml 
liilakääpä 
Skeletocutis stellae (Pilat) Jean Keller vu Ale Mktv Mi, Ml 
välkkyludekääpä, kristalltieka 
Spongipellis spumea (Sowerby: Fr.) Pat. vu C2a, Dl Rj, lp, Mlk Mi, Mp, R 
kartanokääpä, skumtieka 

Steccherinum bourdotii Saliba & A. David vu Dl+2 Mlt Ml, R 
takkukarakka 
Steccherinum col/abens (Fr.) Vesterholt (junghuhnia c.) vu Ale, Cl +2a Mktv Mi, Ml 
punakarakääpä, blaektieka 
Thanatephorus ochraceus (Massee) P. Roberts vu Bl +2e+3d, Mlt R, Mp 
lehtoseitti Dl 
Tomentella crinalis (Fr.) M.J. Larsen vu Ale, Dl Mkv Mi, Ml 
piikkikahvikka, filttagging 
Trechispora candidissima (Sehwein.) Bondartsev vu Bl +2e, Dl Mktv Mi, Ml 
kermaharsukka, nordlig mjölporing 
Tremiscus helvelloides (DC. : Fr.) Donk vu Dl Mlt R 
suppilohytykkä, geletratting 

Silmälläpidettävät kääväkkäät metsissä, 23lajia (30 %) muissa kangas-
metsissä ja 14lajia (lähes 20%) lehdois

Silmälläpidettävät kääväkkäät ovat kah- sa. 
ta ihmisen luomien ympäristöjen lajia 
lukuun ottamatta kaikki metsälajeja. Lä-
hes puolet silmälläpidettävistä kääväk-
käistä (36lajia) kasvaa vanhoissa kangas-

Uhka- 1990 2000 e /u 
tekijät 

Ml Sh u 

Mi, Ml, Mp V Sh u 

Mp, Ml u 

R Sh Sh 

Ml, Mp, R St St u 

Mi, Mp, Ml, R Sh Sh u 

Mi, Ml St u 

Ml, M, Mp Sh Sh u 

Mi, Ml Sh St u 

Mp, Mi, Ml Sh St u 

Mi, Mp, Ml V St u 

Ml Sh Sh u 

M,R Sh u 

M Sh u 

Ml,? St u 

Mi, Ml V Sh u 

Mi, Ml St u 

Mi, Ml St u 

Mi, Ml Sh u 

Mi, Ml St St u 

Mi, Mp, R Sh Sh u 

Ml, R Sh u 

Mi, Ml St St u 

y Sh u 

Mi, Ml St u 

Mi, Ml Sh u 

R E Sh u 
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Silmälläpidettävien kääväkkäiden luettelo 

laji luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

Amylostereum areolatum (Chaillet ex Fr.) Boidin NT C2a, Dl Mi, Mi, Ml St 
paksunahakka 
Anomoporia bombycina (Fr.) Pouzar NT Ale Mkt Ml M St St 
käpäläkääpä, isabellporing 
Antrodia a/bobrunnea (Romell) Ryvarden NT Alc+2c Mi, M St St 
riekonkääpä, fläekporing 
Antrodia ramentacea (Berk. & Broome) Donk NT D1+2 Ml M,R 
pettukääpä, liten tickmussling 
Asterostroma laxum Bres. NT A2e, B 1 + 2e, D 1 Mkt Mi, Ml Mi, Ml 
tähtivuotikka, slätsporigt stjärnskinn 
Athelia subovata Julich & Hjortstam NT Ale Mi Ml 
pohjanhämäkkä, nordspindelskinn 
Botryobasidium medium J. Erikss. NT Ale, Dl Mi Ml 
salokuurakka, trollflorskinn 
Cantharellus melanoxeros Desm. : NT Dl+2 M,R M,R Sh 
nuhruvahvero, svartnande kantarell 
Ceraceomyces vio/ascens (Fr. : Julieh NT Ale, Dl +2 Mkt Mi Ml 
kesilämäkkä, flagskinn 
Ceriporia purpurea (Fr.) Donk NT D1+2 Ml Ml 
punakerikääpä, purpurtieka 
Clavicorona taxophila (Thom) Doty NT D1+2 Ml M V Sh 
pikarihaarakas, fingerbägare 
Cfavulicium vinososcabens (Burt) Pouzar NT D1+2 Ml M 
viinikäprikkä, gaffelskinn 
C/avulinopsis cineroides (G.F. Atk.) Corner NT D1+2 R 
lehtohaarakas, trubbfingersvamp 
Craterellus cinereus (Fr.) Quel. NT Dl+2 M M 
tummatorvisieni, kantarell 
Crustoderma dryinum (Berk. & M.A Curtis) Parmasto NT Ale, C +2a Mkkv Mi, Ml Mi, Ml St St 
peikonnahka, rostskinn 
Cystostereum murraii (Berk. & M.A. Curtis) Pouzar NT Ale, Dl Mktv Mi Ml Sh Sh 
känsäorvakka, doftskinn 
Dichomitus campestris (Quel.) Domanski & Orliez NT Ale, Dl Mlk Mp M,R Sh Sh 
pähkinänkääpä, hasseltieka 
Dichomitus squa/ens (P. Karst.) D.A. Reid NT Ale+2e Mkkp Mi Ml St 
salokääpä, skorpticka 
Diplomitoporus crustulinus (Bres.) Domanski NT Dl Mktv Ml M V Sh 
lohkokääpä, spriekporing 
Fistulina hepatica Schaeff. NT Dl R, Mi R Sh Sh 
häränkieli, oxtungssvamp 
Fomitopsis rosea (Aib. & Sehwein. P. Karst. NT Ale Mkt Mi M 
rusokantokääpä, rosentieka 
Ge/atoporia pannocincta (Romell) Niemelä NT Ale Mkt Mi, Mp Ml, Mp St 
silokääpä, finporing 
Gelatoporia subvermispora (Pilat) Niemelä NT Ale, D Mkv Ml M 
karstakääpä, kristallporing 
G/oeophyllum abietinum (Bull. . P. Karst. NT D1+2 Ml Ml 
heltta-aidaskääpä, granmussling 
G/oeophyflum protractum (Fr.) NT Ale+2e Mkkp Mi, Ml M St 
liekokääpä, tallstoeksticka 
Hapalopilus salmonicolor (Berk. & M.A. Curtis) Pouzar NT D1+2 Mkt Ml M 
lohikääpä, laxticka 
Haploporus odorus Bondartsev & Singer NT Ale Sk, Mkt Mp, Mi M V Sh 
raidantuoksukääpä, doftticka 
Hydnellum geogenium (Fr.) NT Dl M M St Sh 
rikkiorakas, gul taggsvamp 
Hyphoderma guttuiiferum (P. Karst.) NT D1+2 Ml, R, Ml Sh Sh 
pistenyhäkkä, pärlskinn 
Hyphoderma invo/utum (H.S. Jacks. & Dearden) NT Ale, Dl +2 Mi Ml Sh Sh 
Hjortstam & Ryvarden 
hitunyhäkkä 
Hyphoderma mutatum (Peck) Donk NT Cl +2a, Dl +2 Ml M 
kilpinyhäkkä, sköldskinn 
Hypochnicium polonense (Bres.) NT Bl +2e, Dl +2 Mkkv Ml Ml, R 
turkkihuovakka, pälskrämskinn 
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Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

Hypochnicium punctu/atum (Cooke) J. Erikss. NT Bl +2c, Dl +2 Mlt, Mkk Ml Ml, R 
piimähuovakka, knölsporigt krämskinn 
lrpicodon pendulus (Aib. & Schwein.: Fr.) Pouzar NT Dl+2 Mkk Mi Ml 
talvihampikka, vintertagging 
Kavinia a/boviridis (Morgan) Gilb. & Budington NT Ale Mktv, Mkt Mi Ml St St 
viherkarhikka, gröntagging 
Laurilia sulcata (Burt) Pouzar NT Alc+2c Mktv Mi M Sh St 
louhennahka, taigaskinn 
Megalocystidium luridum (Bres.) Boidin NT Dl+2 Mlt Ml Ml 
sinappityllikkä, senapsskinn 
Metulodontia nivea (P. Karst.) Parmasto NT Ale Mktv, Mkt Mi Ml Sh M 
luminyhäkkä, kristallskinn 
Odonticium romellii (S. Lundell) Parmasto NT Alc+2c Mkkv Mi M 
mäntyraspikka, nordtagging 
Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst. NT Dl+2 Mktv, Mkt Mi M Sh Sh 
huopakääpä, luddticka 
Peniophora septentriona/is Laurila NT Ale Mktv Mi M Sh St 
taigaorvakka, nordtätskinn 
Perenniparia subacida (Peck) Donk NT Ale Mktv, Mkt, Sk Mi, Mp Ml, M Sh M 
korkkikerroskääpä, gräddticka 
Phanerochaete def/ectens (P. Karst.) Hjortstam NT Dl+2 Mk Ml R, Ml 
mattaorvakka, noppvaxskinn 
Phellinus ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot NT Ale Mktv, Mkt Mi M 
ruostekääpä, ullticka 
Phel/inus ribis (Schumach. : Fr.) P. Karst. (Phylloporia ribis) NT Dl+2 lp R R Sh Sh 
herukankääpä, krusbärsticka 
Phlebia cornea (Bourdot & Galzin) Parmasto NT Alc+2c Mkkv Mi M 
aihkirypykkä, hornvaxskinn 
Phlebia diffissa J. Erikss. & Hjortstam NT Ale, Dl +2 Mktv Mi y Sh Sh 
kermarypykkä, gräddvaxskinn 
Ph/ebia firma J. Erikss. & Hjortstam NT Ale, Dl +2 Mktv Mi y Sh Sh 
sitkorypykkä, hårt vaxskinn 
Phlebia seria/is (Fr.) Donk NT Ale, Dl +2 Mkv Mi, Ml Mi, Ml 
okrarypykkä, kådvaxskinn 
Phlebia subcretacea (Litsch.) M.P. Christ. NT Dl+2 Mk Ml Ml 
viherrypykkä, algvaxskinn 
Ph/ebia subserialis (Bourdot & Galzin) Donk NT Ale, Dl +2 Mktv, Mkt Mi M 
taigarypykkä, farinvaxskinn 
Ph/ebia subu/ata J. Erikss. & Hjortstam NT Ale, Dl +2 Mktv, Mkkv Mi, Ml M Sh Sh 
aarnirypykkä, vitt vaxskinn 
Phlebiella christiansenii (Parmasto) NT Dl+2 Mkt Ml Ml, R 
K.H. Larsson & Hjortstam 
kalvasharsukka, blekt trådskinn 
Ph/ebiella subf/avidogrisea (Litsch.) Oberw. NT Dl+2 Mkv Mi, Ml Mi, Ml 
havuliimaharsukka, grantrådskinn 
Physisporinus rivulosus (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden NT Dl+2 Mkt, Mktp Mi M 
talikääpä 
Polyporus umbel/atus (Pers. : Fr.) Fr. NT Dl Mlt Mp, M Mp, M V Sh 
viuhkokääpä, grenticka 
Postia guttu/ata (Peck) Ji.ilich NT Ale, Dl Mkt, Mktv Mi M Sh M 
tippahaprakääpä, gropticka 
Postia hibernica (Berk. & Broome) Ji.ilich NT Ale, Dl Mkkv, Mktv Mi M Sh Sh 
kituhaprakääpä, gäckporing 
Postia placenta (Fr.) M.J. Larsen & Lombard NT Ale, Dl Mktv Mi M 
istukkakääpä, laxporing 
Postia septentrionalis (Vampola) Renvall NT Ale, Dl +2 Mkk Mi M 
keltahaprakääpä 
Ramaria fennica (P. Karst.) Ricken NT Dl M M M 
suomenhaarakas, lilafotad fingersvamp 
Scytinostroma ga/actinum (Fr.) Donk NT Dl+2 Mkt, Mlt Mp, Ml M Sh Sh 
maitosäämikkä, mjölkskinn 
Scytinostroma odoratum (Fr.) Donk NT Dl+2 Mkt Mp, Ml M 
huopasäämikkä, filtskinn 
Scytinostroma praestans (H.S. Jacks.) Donk NT Ale, Dl +2 Mktv, Mkt Mi M 
pohjansäämikkä, bergfiltskinn 
Scytinostromella heterogenea (Bourdot & Galzin) Parmasto NT Alc+2, Mkt Ml M 
verkkotyllikkä, gult tyllskinn Bl+2c+3d, Dl+2 
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Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekijät 

Sistotrema alboluteum (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer NT Dl+2 Mkt Ml M 
kultakurokka, oljeporing 
Sistotrema raduloides (P. Karst.) Donk NT Ale Mktv, Mltv Mi M Sh 
hammaskurokka, oljetagging 
Skeletocutis chrysella Niemelä NT Ale Mktv Mi M Sh 
lamokääpä 
Skeletocutis odora (Saee.) Ginns NT Ale Mktv, Mkv Mi M Sh 
korpiludekääpä, ostticka 
Steccherinum litschaueri (Bourdot & Galzin) J. Erikss. NT Ale, Dl Mltv, Mlt Ml, Mi Ml, Mi Sh Sh 
taigakarakka, taigataggi ng 
Stereopsis vitellina (Piowr.) D.A. Reid NT Dl+2 Mkt M M 
kielinahakka, spadskinn 
Trametes versicolor (L. : Fr.) Pilat NT C 2a, Dl +2 Mlt, lp 
silkkivyökääpä, sidentieka 
Tremellodendropsis tuberosa (Grev.) D.A. Crawford NT Dl+2 Mlt, Mkt M M V Sh 
haarahytykkä,skruvbusksvamp 
Trichaptum laricinum (P. Karst.) Ryvarden 
lapinkynsikääpä, violmussling 
Trichaptum pargamenum (Fr.) G. Cunn. 
koivunkynsikääpä, lövvioltieka 
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NT Ale+2e Mktv, Mltv Mi M 

NT Dl+2 Mkt, Mktv, Mlt Mp Mp, Ml Sh Sh 

Uhanalaisuusluokitusten vertailu 

Uudella ja vanhalla menetelmällä tehtyä 
arviointia verrattaessa kiinnittyy huo
mio erityisesti harvinaisten lajien lisään
tymiseen. Myös eräät aarniolajit, joiden 
kanta on yhä pohjoisessa melko runsas, 

on nyt arvioitu uhanalaisiksi. Niiden 
elinympäristö on vähentynytniin paljon 
maan eteläosissa, että A-kriteerin edel
lyttämä taantumisaste täyttyy myös näi
den lajien koko kannan kehitystä arvioi
taessa. 

Taulukko 4. 7 .18. Kääväkkäiden jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella arviointi menetelmällä. 1 

1 

1 

Uusi menetelmä 

RE CR EN vu NT DD Yhteensä 

Vanha menetelmä 
H 5 5 
E 15 2 17 
V 6 20 5 31 
St 2 20 10 32 
Sh 

1 

1 7 33 24 65 
Sp 9 9 
M 3 2 5 
Ei luokkaa 4 38 163 

Yhteensä 5 22 31 62 75 174 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Taulukko 4. 7.19. Kääväkkäiden uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointi menetelmällä. 

H E V St Sh Sp Yhteensä M 

2000 5 17 31 32 65 9 159 16 
1990 5* II* 28* 12 54* 7 117 5 
1985 2 3 8 1 23 4 41 

* Vuoden 1990 luvut sisältävät hden hävinneen, y y hden erittäin uhanalaisen, y hden vaarantuneen, kaksi silmällä i-p 
dettävää harvinaista ja kaksi silmälläpidettävää puutteellisesti tunnettua hyytelösientä, jotka edellisessä mietin

nössä esiteltiin erikseen. 

Vanhalla menetelmällä tehdyssä arvioin
nissa uhanalaisten lajien määrä kasvoi 
kaikissa uhanalaisluokissa. Pääsyynä tä-

hän on se, että nyt oli ensimmäistä ker
taa käytössä koko Suomen lajiston käsit
tävä lajiluettelo. Lisäksilaajoista vanho-
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jen metsien inventoinneista saadut tu
lokset osoittivat, että eräiden lajien sel
viytyminen talousmetsissä on kyseen
alaista. Lajeja siirrettiin myös luokasta 
toiseen. Kaikissa tapauksissa syynä on 

ollut tiedon lisääntyminen lajin ekologi
sista vaatimuksista, joissakin tapauksis
sa myös taksonomiassa tapahtuneet 
muutokset. 

4 

Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitel/uista kääväkkäistä, jotka eivät uudella menetelmällä ole uhanalai-

sia tai silmälläpidettäviä 

Laji Luokka Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristö suudensyyt tekijät 

Crateroco/la cerasi (Tul.) Bref. DD Mk M H Sp 
tippahytykkä, rödkrös 
Femsjonia peziziformis (Lev.) P. Karst. DD Mk Ml M Sp Sp 
maljatipakka 
Hypochnicie/lum ovoideum Uulich) Hjortstam & Ryvarden DD Mk M y Sh Sp 
maitokesikkä, äggsporsskinn 
Lentoria aff/ata (Lagger) Corner ( Lentoria albovinacea) DD Mkt St M 
liekohaarakas 
Paul/icorticium ansatum Liberta DD Mktv Mi, Ml y Sh Sp 
kätköorvakka, ögleskinn 
Protohydnum piceico/a Kuhner ex Bourdot (Protodontia piceico/a) DD Mkt, Mktv Mi y Sh Sp 
naskalihytykkä, barrgråtagging 
Sarcodon martioflavus (Snell, K.A. Harrison & Jacks.) Maas Geest. DD Mkt R Sh Sp 
oranssijalkaorakas, sammetstaggsvamp 
Steccherinum pseudozilingianum (Parmasto) Vesterholt DD Ml Mp y Sp Sp 
(junghuhnia pseudozilingiana) 
lakki karakääpä 
Stypella subgelatinosa (P. Karst.) P.Roberts (Protodontia subge/atinosa) DD Ml, Mk Ml y Sp Sp 
hammashytykkä, lövgråtagging 
Thelephora anthocephala (Bull. : Fr.) Fr. DD Ml M M Sh Sp 
pikkusilokka, fliköra 
Tubulicrinis inornatus (H.S. Jacks. & D.P. Rogers) Donk DD Mktv Sh M 
aarnineulakka, kåpnålskinn 
Ganoderma lucidum (M.A. Curtis: Fr.) P. Karst. LC Ml Sh M 
lakkakääpä, lackticka 
Hymenochaete fuliginosa (Pers.) Bres. (Hymenochaete subfuliginosa) LC Mkt, Mktv Sp M 
kuusivuotikka, borstskinn 
Hypochnicie//um cremeoisabellinum (Litsch.) Hjortstam LC Mk, K Sh M 
kalvokesikkä, skuggskinn 
Lentoria dendroidea (Fr.) J.H. Petersen ( Lentoria micheneri) LC Mkt, Mktv E M 
nuhruhaarakas, navelmussling 
Phellinus populicola Niemelä LC Mk St M 
haavanarinakääpä, stor aspticka 
Ph/ebia aurea (Fr.) Nakasone (Mycoacia aurea) LC Ml Sh M 
naskalirypykkä, guldvaxtagging 
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk LC Mkt Sh M 
rusokääpä, brandticka 
Ramariopsis crocea (Pers. : Fr.) Corner LC Ml, Mlv Sh M 
sah ram i haarakas, saffransfi ngersvamp 
Sarcodon fennicus (P. Karst.) P. Karst. LC Ml, Mk Sh M 
nummiorakas, bitter taggsvamp 
Steccherinum oreophilum Lindsey & Gilb. LC Ml Sh M 
pikkukarakka, småtagging 
(Hymenochaete corrugata (Fr.) Lev. 
pähkinävuotikka, sprickborstskinn) Sp M 

,,,,, '''i 
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Pertti Salo teki kotelosienten (Ascomy
cota) perusluettelon Helsingissä, Luon
nontieteellisen keskusmuseon sieniko
koelmissa ja lisäsi siihen Kuopion (KUO) 
näytetiedot Pertti Renvallin ja Joensuun 
(JOE) näytetiedot Markku Kirsin toimit
tamien luetteloiden mukaan. Seppo 
Huhtinen täydensi niitä Turun (TUR) 
näytteiden perusteella ja tarkisti P.A. 
Karstenin tyyppinäytteiden nimistöä. 
Esteri Ohenojaliittimukaan OULU:n ja 
JYV:n näytetiedot Salo, Huhtinen ja 
Ohenoja tekivät uhanalaisarvioinnin 
yhdessä Ulla Nummela-Salon kanssa. 
Erityisesti katelopuiloisten lajien asian
tuntijana on ollut Unto Söderholm, 
mutta tietoa on saatu myös mm. Teuvo 
Ahdilta, Veli Haikoselta, Harri Harma
jalta, Reima Saarenoksalta ja Jukka Vau
rakselta. Arvioinnissa ovat lisäksi avus
taneet Pekka Halonen, Orvo Vitikainen, 
Kimmo Jääskeläinen, Pertti Renvall ja 
Markku Kirsi. 

Mietinnön laatimisen yhteydessä lu
etteloitiin kaikkiaan 2 092 kotelosienila
jia, joiden oletetaan kasvavan Suomessa. 
Luettelossa voi vielä olla toisintonimiä, 
mutta toisaalta siitä myös puuttuu lajis
toa. Maamme museokokoelmissa on vie
lä paljon määrittämätöntä materiaalia. 

Kotelosienet on suuri sieniluokka, 
jonka lajit ovatvaltaosaksi pienikokoisia 
lahottajia. Ne kasvavat maassa, karik
keella, puuaineksella ja muilla orgaani
silla kasvualustoilla. Osa kotelosienistä 
elää symbioosissa putkilokasvien,lähin
nä varpukasvien kanssa, muodostaen 
erikoidi-tyypin sienijuuren. Joukko ko
telosieniä on loisina eläviä piensieniä, 
esimerkiksi härmäsienet (Erysiphales), 
jotka käsitellään piensienten yhteydessä 
(luku 4.7.5) edellisten mietintöjen ta
paan. Useimmat j äkälöi tyneet sienet eli 
jäkälät kuuluvat myös kotelosieniin, 
mutta ne käsitellään omassa luvussaan 
(Luku 4.8). Tässä luvussa käsitellään siis 
kotelosienet lukuunottamatta härmäsie
niä ja j äkäliä. 

Pääosin itiöemien rakenteen perus
teella kotelosienet voidaan jakaa malja
kateloisun (Discomycetes ), kotelopulloi-
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Jakautuminen luokkiin 

siin (Pyrenomycetes) ja rakkokoteloisiin 
(Plectomycetes). Lisäksiryhmäänkuulu
vat myös paljaskoteloiset, esimerkiksi 
tuulenpesäsienet (Taphrinales). Näky-

Taulukko 4. 7 .20. Kotelosienten jakautuminen luokkiin. 

1 Arvioidut: 1117 lajia (53.4 %) 

Riittävät tiedot: 573 lajia 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 29 lajia (5.1 %) 

Luokka RE 
Lajien lukumäärä 6 
Osuus 1,0% 

CR EN vu NT LC 
7 10 12 21 517 
1,2% 1,7% 2,1% 3,7% 90,2% 

Suomessa esiintyvistä noin 2100 kotelo
sienilajista jouduttiin tietojen vähyyden 
ja taksonomisten epäselvyyksien vuoksi 
jättämään kokonaan arvioimatta peräti 
975 lajia eli 47 % koko lajistosta. Näistä 
NE-ryhmänlajeista ainakin 30 elää sisä
tiloissa. 

Puutteellisesti tunnettuja kotelosie
nilajeja on 544. Arvioinnin kannalta riit
tävän hyvin tunnetuista 573lajista uhan
alaisia on 29lajia eli noin 5% ja elinvoi
maisia 517lajia eli yli 90 % tunnetuista 
lajeista ja 25 % kaikista Suon1essa kasva
viksi arvioiduista lajeista. 

Hävinneet kotelosienet 

Suomesta katsotaan hävinneen kaikki
aan kuusi kotelosientä, mikä on vajaa 
prosentti tunnetusta lajistosta. Lantapis
tesieni (Poronia punctata) ja isonokipielus 
(Camarops polysperma) olivat hävinnei
den luettelossa jo aikaisemminkin, sa-

Hävinneiden kotelosienten luettelo 

Laji 

Camarops polysperma (Mont.) J.H. Miller 
isonokipielus 
Cyphelium sessile (Pers.) Trevis. 
loisnokijäkälä 
Poronia punctata (L. : Fr.) Rabenh. 
lantapistesieni 
Sphinctrina anglica Nyl. 
aidaspampukka 
Sphinctrina porrectula Nyl. 
suomenpampukka 
Sphinctrina turbinata (Pers. : Fr.) De Not. 
laikkapampukka 

vimp1a Ja tunnetuimpia kotelosieniä 
ovat korvasi en et, huhtasienet sekä kook
kaatja värikkäätmaljakkaat. 

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 2092 lajia 
975 lajia 

Puutteellisesti (46.7 %) 
tunnetut, DD: 

1 544 lajia 
1 

1 
i 
1 

moin loisnokijäkälä (Cyphelium sessile) ja 
aidas- ja suomenpampukka ( Sphinctrina 
anglica, S. porrectula) jäkäläluetteloiden 
puolella. 

Hevosen lannalla kasvava lantapiste
sieni löytyi viimeisen kerran Hailuodos
ta vuonna 1948. Aidaspampukka tavat
tiin viimeksi vuonna 1908 Kirkkonum
melta. Suomenpampukka on löytynyt 
vain Suomesta. Loisnokijäkälä ja suo
menparnpukka ovat olleet vanhojen 
metsien lajeja. 

Uhanalaiset kotelosienet 

Äärimmäisen uhanalaisia kotelosieniä 
on seitsemän lajia eli noin prosentti tun
netusta lajistosta. Ne ovat kaikki eteläi
siä lajeja. Useimmat ovat värikkäitä 
kalkkiseutujen lehtojen kevätsieniä. 
Raspikieli (Trichoglossum walteri) on pie
ni ja musta niittyjen syyssieni. 

Luokka Elinym- Uhanalai- 1990 2000 
päristöt suudensyyt 

RE M M H H 

RE Mlv Mi H H 

RE lk N H H 

RE M, lr Kh H H 

RE Mkv Mi H H 

RE H 



Taulukko 4. 7 .21. Kotelosienten ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 4 
Metsät 4 (66.7 %) 22 (75.9 %) II (52.4 %) 
Vanhat kangasmetsät 1 3 
Muut kangasmetsät 5 3 
Vanhat lehtometsät 1 3 2 
Muut lehtometsät II 6 
Metsät erittelemättä 2 

Suot 1 (4.8 %) 
Rämeet 1 

Vedet 2 (9.5 %) 
Lähteiköt 2 

Rannat 2 (9.5 %) 
Järvien ja jokien niitty- ja luhtarannat 1 
Järven- ja joenrannat erittelemättä 1 

Kalliot 1 (3.4 %) 1 (4.8 %) 
Kalkkikalliot ja -louhokset 1 
Kalliot erittelemättä 1 

Perinneympäristöt ja muut 1 (16.7 %) 6 (20.7 %) 4 (19.0 %) 
ihmisen luomat ympäristöt 
Kuivat niityt ja kedot 2 2 
Hakamaat, lehdesniityt ja metsälaitumet 3 1 
Kosteat niityt ja ojanpientareet 1 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 1 1 

Elinympäristö tuntematon 1 (16.7 %) 

Yhteensä 6 29 21 

Taulukko 4. 7 .22. Kotelosienten ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
Han osuus Han osuus lkm osuus 

Maa- ja kallioperän kuluminen 2 6.9% 
Rakentaminen 2 6.9% 1 4.8% 
Soranotto ja kaivostoiminta 1 3.4% 1 4.8% 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 1 16.7 o/o 4 13.8% 
Metsien käyttö 1 16.7 o/o 15 51.7% 9 42.9 o/o 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 3 14.3 o/o 
Metsien ikärakenteen muutokset 2 33.3 o/o 2 6.9 o/o 
Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 2 6.9 o/o 1 4.8 o/o 
Ojitus ja turpeenotto 2 9.5 o/o 
Vesien rakentaminen 1 4.8 o/o 
Kemialliset haittavaikutukset 1 16.7% 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 1 3.4 o/o 1 4.8 o/o 
Syy tuntematon 1 16.7 o/o 2 9.5 o/o 

Yhteensä 6 100% 29 100% 21 100% 

Taulukko 4. 7 .23. Kotelosienten ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus Don osuus 

Rakentaminen 2 6.9 o/o 
Soranotto ja kaivostoiminta 1 4.8 o/o 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 5 17.2 o/o 3 14.3% 
Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 8 27.6 o/o 5 23.8 o/o 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 2 6.9 o/o 3 14.3 o/o 
Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 4 13.8 o/o 1 4.8 o/o 
Ojitus ja turpeenotto 3 14.3 o/o 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 8 27.6 o/o 5 23.8 o/o 

Yhteensä 29 100% 21 100% 

Suomer laji~n uhanalaisuus 2()00 307 



4 
Erittäin uhanalaisia lajeja on ky1nmenen metsissä kasvaa mm. poimumassikka 
(1,7% ), joista kolme on maakieliä (Geog- (Ascotremella faginea), sinimaitomaljakas 
lossum). Maakielten ja nuijasarvisienen (Peziza saniosa) ja kruunumaljakas (Sar-
(Xylaria polymorpha) luokittelussa on so- cosphaera coronaria). Uhanalaisista kate-
vellettu B-kriteeriä. Vaarantuneitalajeja losienistä viidennes (6lajia) kasvaa ke-
on 12 (2,1% ). Hävinneeksi luultua leh- doilla ja hakamailla sekä yksi ensisijai-
muspikaria (Holwaya mucida) on löytynyt sesti kalkkilouhoksilla. Uhkana useim-
Varsinais-Suomesta ja Hämeestä, ja se milla on kasvupaikkojen umpeutumi-
on uusien löytöjen perusteella nyt vaa- nen. Paloalueilla kasvavien maljakkai-
rantuneiden luokassa. den (Pyropyxis rubra, Rhodotarzetta rosea) 

Uhanalaisista lajeista suuri osa, 22 uhkana on kasvupaikkojen sulkeutumi-
lajia (76%) elää metsissä, erityisesti leh- nen, joten lajien säilyminen edellyttää 
doissa, ja niiden uhanalaisuuden syynä uusia palo- tai kulotusalueita lähiympä-
ja uhkana on edelleenkin suurelta osin ristössä. 
metsätalous. Vanhoissa lehto- ja kangas-

Uhanalaisten kotelosienten luettelo 

laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
päristöt suudensyyt tekijät 

Arachnopeziza aurelia (Pers. : Fr.) Fuckel CR D2 Mlt M M 
seittikarvakka 
Karstenella vernalis Harmaja CR D2 Mlt Ku y E E e 
kalvomaljakas 
Otidea concinna (Pers. : Fr.) Sacc. CR D2 Mlt R, Ku, M R E E e 
sitruunajänönkorva 
Sowerbyella imperialis (Peck) Korf CR D2 Mk, Ml M y E e 
kultajuurtomaljakas 

Sowerbyella requisii (Quel.) J. Moravec CR D2 Kk Ks y E E e 
kalkkijuurtomaljakas 
Trichoglossum walteri (Berk.) E.J. Durand CR D2 ln N,R R E e 
raspikieli 
Xylaria longipes (Nitschke) Dennis CR D2 Mlt, lh Ml Ml V E 
pitkäsarvisieni 
Ascotremella faginea (Peck) Seaver EN D2 Mltv M, Ml M, Ml V V e 
poimumassikka 
Cordyceps memorabilis Ces. EN D2 Mlt M,R M,R Sp V e 
puikkoloisikka 
Geoglossum atropurpureum Batsch : Fr. EN Bl +2c lh, ln N N St V e 
sysikieli 
Geoglossum cookeianum Nannf. EN Bl +2c lh M,R N,R V V e 
lapakieli 
Geoglossum starbaeckii Nannf. EN Bl +2c ln, lh N N,R V V e 

hakamaakieli 
Microglossum o/ivaceum (Pers.: Fr.) Gillet EN D2 lh N,R N V V e 
(sis. Microglossum fuscorubens Boud.) 
oliivikieli 
Otidea phlebophora (Berk. & Broome) Sacc. EN D2 Mlt Ku, M Mp E E e 
kuoppajänönkorva 
Peziza saniosa Schrad. : Fr. EN D2 Mltv M,R M V V e 
sinimaitomaljakas 
Sarcosphaera coronaria Uacq.) Boud. EN D2 Mkkv M y E e 

kruunumaljakas 

Xylaria polymorpha (Pers.: Fr.) Grev. EN Bl +2c lp R, Ml Ml E E e 

nuijasarvisieni 
Cordyceps capitata (Holmskj. : Fr.) Fr. vu D2 Mlt M M V Sh u 

himmeäloisikka 
Desmazierella piceicola Huhtinen & Mäkinen vu D2 Mk y y Sp V u 

kuusenneulasmaljakas 
Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc. (Pseudorhizina s.) vu D2 Mktv, lj Ml, R N,R Sh Sh u 

kesäkorvasieni 
Helvella oblongispora Harmaja vu D2 Mlt M,R y E V e 
härmämörsky 
Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi vu D2 Mltv M Ml H Sh u 
lehmuspikari 

308 uhanalaisuus 2000 



Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
päristöt suudensyyt tekijät 

Hypocreopsis lichenoides (Tode : Fr.) Seaver vu Bl +2c Mkkv M, Ml Ml V St u 
liuskapielus 
Leucoscypha ovilloides Harmaja vu D2 Mlt, VI M,O M,O Sh Sh u 
rusomaljakas 
Peziza succosa Berk. vu D2 Mlt, lp M,R M,R Sh Sh u 
keltamaitomaljakas 
Plectania melastoma (Sowerby: Fr.) Fuckel vu D2 Mlh, Rj M,N Mp, Ml Sh Sh u 
punareunamaljakas 
Pyropyxis rubra (Peck) Egger vu D2 Mkp Mi y Sh u 
miilumaljakas 
Rhodotarzetta rosea (Rea) Dissing & Sivertsen vu D2 Mkp Mi y Sh u 
hehkumaljakas 
Sowerbyella brevispora Harmaja vu Bl +2c, D2 Mkk, Kk M M E E e 
ruskojuurtomaljakas 

Silmälläpidettävät kotelosienet 

Silmälläpidettäviä kotelosieniä on 21lajia (3,7% ). Suurin osa niistä on metsälajeja 
(52%), mutta joukossa on myös ketosieniä ja pari lähdelajia. 

Silmälläpidettävien kotelosienten luettelo 

Laji Luokka Kriteerit Elinympäristöt Uhanalaisuuden syyt Uhkatekijät 1990 2000 

Bryog/ossum rehmii (Bres.) Ohenoja NT D2 Mkt M M 
metsäsammalnupikka 
Chlorencoe/ia versiformis (Pers. : Fr.) J.R. Dixon NT D2 Mltv Ml Ml 
oliivinastakka, olivskål 
Elaphomyces anthracinus Vittad. NT D2 Mlt M y Sp Sh 
mustamaahikas 
Elaphomyces /eveillei Tul. NT D2 Mkt M M Sp Sh 
kirsumaahikas 
Geoglossum fallax E.J. Durand NT Bl +2c ln, lh Mp N V Sh 
ruohikkokieli 
Geoglossum montanum Nannf. NT D2 Mk y 

tievakieli 
Helvella atra Homskj. : Fr. (H. nigricans) NT D2 VI M, Vr 0 Sh Sh 
mustasatulamörsky 
Helvella ephippium Lev. NT D2 Ml M M 
harmaasatulamörsky 
Helvel/a hyperborea Harmaja NT D2 lh, Mlt M N, Ku Sh 
pohjanpokaalimörsky 
He/vella /eucome/aena (Pers.) Nannf. NT D2 lp, Mlt R Mp, R Sh Sh 
kulhomörsky 
Helvel/a palustris Peck NT D2 VI, Rj O,M O,M V Sh 
kosteikkomörsky 
Helvella pedunculata Harmaja NT D2 Mlt Ks, M Ks, M, N V Sh 
lyhytjalkamörsky 
Microca/icium arenarium (A Massa!.) Tibell NT D2 K y y Sh Sh 
varjoparakka 
Peziza michelii (Boud.) Dennis NT D2 Mlk M M 
keltamaltomaljakas 
Pseudoplectania sphagnophila (Pers. : Fr.) Kreisel NT D2 Srk 0 0 
rahkamaljakas 
Sarco/eotia g/obosa (Sommerf. : Fr.) Korf NT D2 Rj Vr y 
pohjannupikka 
Sarcosoma globosum (Schmidel : Fr.) Casp. NT Bl +2c Mltv, Mktv M Mp, Mi Sh Sh 
hytymaljakas 

Taphrina ulmi (Fuckel) Johansen NT D2 Rjn y 
jalavanlehtipaise 
Trichog/ossum hirsutum (Fr.) Boud. NT Bl +2c ln, lh Mp N St St 
karvakieli 
Urnula craterium (Schwein. : Fr.) Fr. NT D2 Mlt M M,Mp V Sh 
pähkinämaljakas 
Urnula hiemalis Nannf. NT D2 Mlt, lh Mp, N, R Mp, N, R Sh 
talvimaljakas 

Suomen lajiell uhe~:nalaisuus 2®0 309! 
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Uhanalaisuusluokitusten vertailu 

Hävinneet kuusi kotelosientä ovat uu
den ja vanhan menetelmän mukaisessa 
arvioinnissa samat. Uhanalaisia lajeja 
(CR, EN ja VU) on uuden menetelmän 
mukaan 29 lajia, jotka on yhtä lajia eli 
seittikarvakkaa (Arachnopeziza aurelia) 
lukuun ottamatta luokiteltu myös van
han menetelmän mukaan uhanalaisiksi 

(E, V, St tai Sh). Uuden luokittelun mu
kaisia silmälläpidettäviä (NT) kotelosie
niä on 21 lajia, joista 13 lajia on myös 
vanhan menetehnän mukaisia silmällä
pidettäviä (S), ja 8lajia on jäänyt vaille 
vanhan menetelmän mukaista luokkaa. 
Vanhalla menetelmällä arvioituja uhan
alaisia lajeja on E-, V-, Sh- ja St-luokissa 
yhteensä 41. 

Taulukko 4. 7 .24. Kotelosienten jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella arviointi menetelmällä. 

Uusi menetelmä 

RE CR EN 

Vanha menetelmä 
H 6 
E 6 3 
V 7 
St 
Sh 
Sp 
M 
Ei luokkaa 

Yhteensä 6 7 10 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Erot uuden ja vanhan tarkastelun välillä 
ovat pieniä ja johtuvat pääasiassa lajeis
ta, jotka on löydetty tai tunnistettu vas
ta 1990-luvulla. Vuonna 1990puutteelli
sesti tunnetuiksi luokiteltiin 13 kotelo
sientä, kun luku nyt on vain 3lajia. Pää
osa entisistä Sp-lajeista on nyt sijoitettu 
luokkaan M. Eniten eli kahdeksalla lajil
la on lisääntynyt silmälläpidettävien 
harvinaisten lajien määrä. Nämä uudet 
Sh-lajit ovat aiemmin vaarantuneiksi tai 
puutteellisesti tunnetuiksi luokiteltuja 
lajeja taikka kokonaan uusien tietojen 
perusteella luokiteltuja harvinaisuuksia. 

vu NT DD Yhteensä 

6 
10 

2 9 
1 1 2 
8 12 20 

3 3 
8 

8 533 

12 21 544 

Hävinneiden kotelosienilajien määrä on 
sama kuin edellisessä mietinnössä, jos
kin osa lajeista (loisnokijäkälä Cyphelium 
sessile, aidaspampukka Sphinctrina angli
ca ja suomenpampukka S. porrectula) oli 
luetteloitTI tuolloin jäkälinä. Lehmuspi
kari (Holwaya mucida) löytyi uudelleen, 
kun taas laikkapampukka (Sphinctrina 
turbinata) katsottiin nyt hävinneeksi. 

Kuusi aikaisemman mietinnön uhan
alaista lajia siirrettiin luokkaan M run
saiden havaintojen ja seitsemän lajia 
puutteellisten näytetietojen vuoksi. Kel
lohuhtasieni ( Marchella semilibera) todet
tiin vääräksi määritykseksi, eikä laji kuu
lune maamme sienistöön. 

Taulukko 4. 7 .25. Kotelosienten uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointimenetelmällä. 

H E V St Sh Sp Yhteensä M 

2000 6 10 9 2 20 3 50 14 
1990 6 9 13 3 12 13 56 1 
1985 6 4 1 14 2 27 



Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista lajeista, jotka eivät uudella 
menetelmällä ole uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

Laji Luokka 1990 2000 

Ascocoryne turfico/a (Boud.) Korf LC Sh M 
suohytynupikka 
Chaenothecopsis debilis (Turner & Borrer ex Sm.) Tibell LC Sp M 
liekoneulakka 
Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw. LC Sh M 
terhopikari 
Cordyceps bifusispora O.E. Erikss. (Cordyceps dennisii) LC Sh M 
keltaloisikka 
Geoglossum umbratile Sacc. LC St M 
ketokieli 
Chaenothecopsis nana Tibell DD Sp M 
pikkuneulakka 
Elaphomyces reticulatus Vittad. DD Sp Sp 
lehtomaahikas 
Gyromitra warnei (Peck) Harmaja DD Sp M 
lattakorvasieni 
Helvel/a a/be/la Quel. DD Sp Sp 
puistomörsky 
Helvella rivularis Dissing & Sivertsen DD Sp M 
puromörsky 
Hydnobo/ites cerebriformis Tul. DD Sp Sp 
aivotryffeli 
Otidea nannfe/dtii Harmaja DD E M 
rusakonkorva 
Peziza gerardii Cooke DD Sh M 
sinipunamaljakas 
Peziza sylvatica P. Karst. DD Sp M 
salomaljakas 
Phaeoca/icium populneum (Brond. ex Duby) A.F.W. Schmidt DD V M 
haavansojokka 
Tuber macu/atum Vittad. 
tarhatryffeli 
(Morchella semilibera Fr. 
kellohuhtasieni) 

Suojelu 

Kaikkiaan kuudelle kotelosienilajille on 
tehty suojelusuunnitelma. Maakielten 
(Geoglossum, Trichoglossum) esiintymi
nen on ollut tärkeä peruste suojeltaessa 
Nokian Maatialanharjun ketoa. Ketojen 
ja lehdesniittyjen ja muiden perinne
maisemien hoito ovat merkityksellisiä 
kotelosienilajiston säilymiselle. Vanhat 
kalkkilouhokset ovat monen harvinai
sen kotelosienen kasvu ym päristää (Pa
raisten Ersby, Särkisalon Förby, Vantaan 
Mustavuori, Vimpelinkalkkilouhos). 

Halikon Vaisakko, Turun Ruissalo, 
LohjanJalassaari, Toivakan Vuorilampi, 
Muhoksen Muhos- ja Poikajokilaaksot, 
Oulangan kansallispuisto ja Pelkosen
niemen Kalkkipahta ovat merkittävim
piä metsissä kasvavien uhanalaisten ko
telosienten suojeltuja kasvupaikkoja. 
Monet kotelosieniharvinaisuudet ovat 
sen sijaan vaarassa hävitä mm. Helsingin 
seudun !ehdoista ja kuusimetsiköistä. 

DD Sp M 

E M 
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Jakautuminen luokkiin 

4. 7.5 Piensienet 

Uhanalaisuuden arviointi 

Pertti Salo on koonnut piensieni- eli 
mikrosieniluettelot, jotka perustuvat 
kasvimuseoiden näytteisiin, arkistoihin 
ja kirjallisuuteen. Asiantuntija-apua on 
saatu Teuvo Ahdilta, Pentti Alangolta, 
Veli Haikoselta, Yrjö Mäkiseltä ja Vana
moSalolta. 

Piensienillä tarkoitetaan tässä putki
lokasveilla loisivia ruosteita (Ure
dinales), nokia (U stilaginales) ja härmä
sieniä (Erysiphales). Ruosteet ja noet 

Taulukko 4. 7 .26. Piensienten jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 422 lajia (90.8 %) 

Riittävät tiedot: 348 lajia 
joista uhanalaisia, CR - VU, on 1 0 lajia (2. 9 %) 

Luokka RE 
Lajien lukumäärä 2 
Osuus 0,5% 

CR EN vu NT LC 

3 3 4 II 325 
0,9% 0,9% 1,1% 3,2% 93,3% 

Kaikkiaan ruostesieniä on kirjattu 230 
lajia, joista 29 lajia (13 %) on lähinnä 
koriste- ja viljelykasveilla loisivina jätet
ty arvioimatta. Kymmenisen prosenttia 
ruosteista eli 23 lajia on puutteellisesti 
tunnettuja. Arviointia varten riittävät 
tiedot saatiin 178 ruostesienestä, joista 
166lajia (93%) arvioitiin elinvoimaisik
si, 6lajia uhanalaisiksi ja Slajia silmällä
pidettäviksi. 

Nokisieniä on luetteloitu kaikkiaan 
158lajia. Näistä viljellyillä isäntäkasveil
la kasvavat 3lajia on jätetty arvioimatta 
ja puutteellisesti tunnettuiksi on luoki
teltu 48 nokisientä. Elinvoimaisiksi on 
arvioitu 97lajia, uhanalaisiksi 4 lajia ja 
silmälläpidettäviksi Slajia. 

Härmäsieniä tunnetaan 77lajia, jois
ta arvioitavina oli 66lajia. Vilj ellyillä kas-

Hävinneiden piensienten luettelo 

Laji Luokka 

Ruostesienet 
Milesina feurichii (Magnus) Magnus RE 
raunioisenruoste 

Nokisienet 
Urocystis primulicola Magnus RE 
( Ginanniella primulico/a) 
esikonnoki 

ovat kantasieniä, härmät kotelosieniä. 
Härmäsienet käsitellään tässä luvussa 
eikä kotelosienten joukossa, jotta vertail
tavuus edellisiin mietintöihin säilyy. 
Ruoste- ja härmäsieniä voi olla kaikissa 
kasvinosissa. Nokisieniä kasvaa erityi
sesti sarakasvien pullakoissa, mutta 
myös muiden kasvien kukissa, hedel
myksissä sekä versoissa. 

Uhanalaisella kasvilla kasvava mik
rosieni on luokiteltu vähintään yhtä 
uhanalaiseksi kuin isäntäkasvikin. Sien
tä ei ole arvioitu uhanalaiseksi, jos sen 
useista isäntäkasveista osa on yleisiä. 

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 465 lajia 
43 lajia 

1 Puutteellisesti (9.2 %) 
1 tunnetut, DD: 

i 74 lajia 

1 

1 

1 

1 

veilla loisivat 11lajia ovat NE -luokassa. 
Härmistä kolme lajia on puutteellisesti 
tunnettuja, 62 elinvoimaisia ja yksi sil
mälläpidettävä. Uhanalaisiksi ei luoki
teltu yhtään härmäsienilajia. 

Hävinneet piensienet 

Ainoa Suomesta hävinneeksi arvioitu 
ruostesieni on raunioisenruoste (Milesi
na feurichii), joka on tavattu Helsingissä 
Laajasalon kallioilla liuskaraunioisella 
(Asplenium septentrionale) vuonna 1885. 
Häviämisen syynä lienee kasvupaikko
jen tallaantuminen tai alueella tapahtu
nutrakentaminen. 

Nokisienilajeista katsotaan Suomesta 
hävinneeksi esikonnoki (Urocystis pri
mulicola), joka on löytynyt Ahvenan-

Elinym- Uhanalai- 1990 2000 
päristöt suuden syyt 

K R,Ku H H 

lk, Rin y E H 



maalta jauhoesikolta (Primula farinosa) 
vuosina 1897 ja 1905. Häviämisen syitä ei 
tunneta. Vesitähdennoki (Doassinga cal
litrichis), joka edellisessä mietinnössä 
arvioitiin hävinneeksi, on nyt sijoitettu 
puutteellisten tietojen vuoksi M-luok
kaan. Tyyppipaikalta Pornaisista isäntä
kasvikin on hävinnyt kasvupaikan 
muuttumisen vuoksi. 

Uhanalaiset piensienet 

Vain kuusi lajia eli 3,4% ruostesienistä 
arvioidaan uhanalaisiksi, mutta tiedot 
ruosteista ovat puutteellisia. Äärimmäi
sen uhanalaisia ovat karjalanruusulla 
(Rosa acicularis) kasvava ruusunnuija
ruoste (Phragmidium kamtschatkae), josta 
Suomen ainoa löytö on Lieksasta. Myös 
kotkansiivenruoste (Uredinopsis strut
hiopteris) on löydetty Suomesta vain ker
ran. Metsien ja korpien muuttumista 
pidetään niiden uhka tekijöinä. 

Erittäin uhanalaisten kylmänkukan
ruosteen (Coleosporium pulsatillae), vana
keltonruosteen (Puccinia intybi) ja lauk-

Uhanalaisten piensienten luettelo 

Laji 

Ruostesienet 

Phragmidium kamtschatkae 
(F.W. Anderson) Arthur & Cummins 

ruusunnuijaruoste 

Uredinopsis struthiopteridis F.C.M. Störmer ex Dietel 

kotkansiivenruoste 

Co/eosporium pulsatillae (F. Strauss) Fuckel 

kylmänkukanruoste 

Puccinia intybi Uuel) Syd. & P. Syd 

vanakeltonruoste 

Uromyces armeriae (Schltdl.) J.J. Kickx 

laukkaneilikanruoste 

Puccinia adoxae R. Hedw. 

tesmayrtinruoste 

Nokisienet 

Urocystis carcinodes 
(Berk. & M.A. Curtis) A.A. Fisch. Waldh. 

konnanmarjannoki 

Anthracoidea hostianae B. Lindeb. ex Nannf. 

hostinsarannoki 

Farysia thuemenii (A.A. Fisch. Waldh.) 

vankkasarannoki 

Urocystis paridis (Ung.) ThUm. 

sudenmarjannoki 

S~()men lajien uhanalaisuus 20QO 

kaneilikanruosteen (Uromyces armeriae) 
uhanalaisluokka on määräytynyt niiden 
isäntäkasvien mukaan. Lajit esiintyvät 
harjumetsissä, hakamailla ja merenran
tahietikoilla. Tesmayrtimuostetta (Puc
cinia adoxae) on löytynyt tesmayrtin saa
ristokasvupaikoilla. Tätä vaarantuneeksi 
luokiteltua lajia uhkaavat metsien käsit
tely ja lehtoisten metsien kuusettumi
nen. 

Ainoa äärimmäisen uhanalainen no
kisieni on punakonnanmarjan versoissa 
loisiva konnanmarjannoki (Urocystis 
carcinoides), jonka ainoa Suomen löytö
paikka on Rovaniemen maalaiskunnas
sa. Erittäin uhanalaisiksi ei ole luokitel
tu yhtään nokisienilajia, mutta vaaran
tuneita ovat hostinsarannoki (Anthraco
idea hostianae) ja sudenmarjannoki (Uro
cystis paridis) sekä edellisessä mietin
nössä hävinneeksi arveltu vankkasaran
noki (Farysia thuemenii), joka on löytynyt 
Asikkalasta vuonna 1996. Esiintymis
paikkaa jaisäntäkasvia uhkaa tien raken
taminen. 

Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai-
päristöt suudensyyt 

CR D2 Ml M,R 

CR D2 Mlk, Skr M,O 

EN D2 Mk M, Ks 

EN B2c lh, Mh N 

EN D2 Rih R,Ke,Ku 

vu Dl Ml M,Mp 

CR D2 Mlkv M,O 

vu D2 Sl R,O 

vu D2 Rjn R 

vu D2 Ml M,R 

4 

Uhka- 1990 2000 e /u 
tekijät 

M E E u 

M E E u 

M V u 

N St u 

R,Ke,Ku Sh u 

M,Mp V Sh u 

M,O E E u 

R,O Sh Sh u 

R H E u 

M,R V V 

3.13 • 



4 
Taulukko 4. 7.27. Piensienten ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm % lkm % lkm % 

Metsät yhteensä 6 (60.0 %) 2 (18.2 %) 
Kangasmetsät 1 
Vanhat lehtometsät 1 
Muut lehtometsät 4 2 

Suot 1 (10.0 %) 2 (18.2 %) 
Letot 1 1 
Nevat 1 

Rannat 2 (20.0 %) 4 (36.4 %) 
Itämeren hietikkorannat 1 
Itämeren niitty- ja luhtarannat 1 
Itämeren sora-, somerikko- ja kivikkorannat 1 
Järvien ja jokien niitty- ja luhtarannat 1 1 
Järven- ja joenrannat erittelemättä 1 

Kalliot 1 (50.0 %) 
Kalliot erittelemättä 1 

Tunturipaljakat 1 (9.1 %) 
Tunturikankaat 1 

Perinneympäristöt ja muut ihmisen 1 (50.0 %) 1 (10.0 %) 2 (18.2 %) 
luomatympäristöt 

Kuivat niityt ja kedot 2 

Hakamaat, lehdesniityt ja metsälaitumet 1 
Kosteat niityt ja ojanpientareet 1 

Yhteensä 2 10 II 

Taulukko 4. 7 .28. Piensienten ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus lkm osuus 

Maa- ja kallioperän kuluminen 2 18.2% 

Rakentaminen 50.0% 3 30.0% 9.1% 

Peltomaiden muutokset 9.1% 

Avoimien alueiden sulkeutuminen 10.0% 2 18.2% 

Metsien käyttö 6 60.0% 

Ojitus ja turpeenotto 9.1% 

Vesien rakentaminen 9.1% 

Kannan tai esiintymisalueen pienuus 50.0% 9.1% 

Syytuntematon 2 18.2% 

Yhteensä 2 100% 10 100% II 100% 

Taulukko 4. 7.29. Piensienten ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä Uhanalaiset Silmälläpidettävät 

Maa- ja kallioperän kuluminen 

Rakentaminen 
Peltomaiden muutokset 

Avoimien alueiden sulkeutuminen 
Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 

Ojitus ja turpeenotto 
Vesien rakentaminen 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 

Yhteensä 

lkm osuus 

3 

6 

10 

30.0% 

10.0% 
60.0% 

100% 

lkm osuus 

2 

1 

2 

3 

II 

18.2% 

9.1% 

9.1% 
18.2% 

9.1% 
9.1% 

27.3% 

100% 



Silmälläpidettävät piensienet myces phacae-frigidae) ovat Lapissa tavat-

4 tuja harvinaisia ruosteita, joiden uhkina 
Viisi silmälläpidettävää ruostesienilajia ovat mm. vesirakentaminen ja matkai-
kasvavat rannoilla, lehdoissa ja soilla. lun vaikutukset. 
Lettorikonruosteen (Melampsora hirculi) Silmälläpidettäviä nokisienilajeja on 
isäntäkasvi lettorikko ( Saxifraga hirculus) viisi, joista kolme loisiisaroilla ja heinil-
on selvästi taantunut ja edelleen ojitus- lä. Keto- ja kevättädykkeen (Veronica ar-
ten uhkaama kasvi. Valvatinpaksuruoste vensis, V. verna) hedelmyksissä kasvava 
(Peristemma pseudosphaeria) ja ruijanesi- tädykkeensiemennoki ( Schroeteria delest-
konruoste (Pucciniaarctica) ovat meren- riana) on hyvin harvinainen kedoilta 
rantalajeja, joiden isäntäkasveja ovat löytynyt noki. 
merivalvatti ( Sonchus arvensis var. mariti- Tuomenhärmä (Uncinula prunastri) 
mus) ja ruijanesikko (Primula nutans var. on ainoa silmälläpidettävä härmäsieni-
jokelae). Kellosinilatvanruoste (Puccinia laji, jonka isäntäkasvi oratuomi (Prunus 
polemonii) ja peuranvirnanruoste (Ura- spinosa) on myös silmällä pidettävä. 

Silmälläpidettävien piensienten luettelo 

Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristöt suudensyyt tekiiät 

Ruostesienet 
Melampsora hirculi Liro NT B2c Sl, VI 0 0 Sh 
lettorikonruoste 
Peristemma pseudosphaeria (Mont.) j0rst. NT D2 Ris y Sh Sh 
(Miyagia pseudosphaeria) 
valvatinpaksuruoste 
Puccinia arctica Lagerh. NT B2c Rin R,Ke R,Ke Sh 
ruijanesikonruoste 
Puccinia polemonii Dietel & Holw. NT D2 Mlk N, Vr N, Vr Sh Sh 
kellosinilatvanruoste 
Uromyces phacae-frigidae (Wahlenb.) Har. NT D2 Rj, Mlk Ku Ku,R Sh Sh 
peuranvirnanruoste 

Nokisienet 
Anthracoidea altera Nannf. NT D2 Tk y y Sh Sh 
saanannoki 
Anthracoidea laxae Kukkonen NT D2 Snr Pm,O Pm,O 
velttosarannoki 
Entyloma magnusii (Uie) Woronin (E. antennariae) NT D2 ln, lk Ku, R, Pm Ku, R, Pm Sh/E Sh 
jäkkärännoki 
Schroeteria delastrina (Tul. & C. Tul.) G. Winter NT D2 ln, lv N,Pm N 
tädykkeensiemennoki 
Ustilago echinata J. Schröt. NT D2 Rjn Vr Vr Sh Sh 
ruokohelvennoki 

Härmäsienet 
Uncinula prunastri (DC.) Sacc. NT D2 Mlt y 

tuomenhärmä 

Suomenlajie11· uhanåJai.~uu~ .2000 3.15 
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3:16 

Uhanalaisuusluokitusten vertailu 

Uudella menetelmällä piensienistä on 
luokiteltu uhanalaisiksi 10 ja silmälläpi
dettäviksi lllajia. Kaikki uuden mene
telmän uhanalaiset (CR, EN, VU) on 
luokiteltu vanhalla menetelmällä luok-

kiin E, V, Sh tai St. Uuden menetelmän 
silmälläpidettävistä (NT) piensienistä 
kolmea lajia lukuun ottamatta kaikki 
ovat vanhan menetelmän mukaisessa 
luokassa silmälläpidettäviä harvinaisia 
(Sh). 

Taulukko 4. 7 .30. Piensienten jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella arviointimenetelmällä. 

1 
1 RE CR 

Vanha menetelmä 
H 2 
E 3 
V 
St 
Sh 
M 

1 

Ei luokkaa 

1 
Yhteensä 2 3 

Muutokset edelliseen luetteloon 

Kaikkiaan vanhalla menetelmällä uhan
alaisiksi arvioitujen piensienten määrä 
on laskenut 28lajista 20 lajiin. M-luok
kaan on siirretty peräti 12 aiemmin 
uhanalaiseksi arvioitua piensientä. 

Ruostesienten osalta erot edelliseen 
mietintöön ovat varsin vähäisiä. Erittäin 
uhanalaisten lajien luettelo on ennal
laan. Kolme uutta ruostesienilajia on 
luokiteltu uhanalaisiksi lähinnä niiden 
isäntäkasvien uhanalaisuuden perus
teella. Tesmayrtinruosteen luokka on 
laskenut lähinnä lehtojen suojelun ansi
osta. Kaksi ruostesienilajia on siirretty 
luokkaan M, eli vuoden 1990 luettelossa 
hävinneeksi arvioitu metsäalvejuuren
ruoste (Milesina kriegeriana) puutteellis
ten tietojen vuoksi ja Sh-luokkaan aiem-

Uusi menetelmä 

EN vu NT DD Yhteensä 
! 

2 
1 

1 4 
1 1 2 
1 1 
1 2 8 II 

9 
1 3 65 

1 3 4 II 74 

min luokiteltu yövilkanruoste (Uredo 
goodyerae) elinvoimaisuutensa takia. Yö
vilkanruostetta on tavattu eri puolilla 
Suomea, useimmiten vanhoissa metsis
sä. 

Uhanalaisten nokisienilajien määrä 
on selvästi pienempi kuin aikaisemmas
sa mietinnössä, mikä johtuu useanlajin 
siirtämisestä puutteellisesti tunnettuna 
M-luokkaan. Savijäkkärännoki jakissan
käpälännoki (Entyloma magnusii ja E. an
tennariae) olivat aikaisemmin eri lajeina, 
mutta ne on todettu samaksi lajiksi. No
kisienilajien tiedot ovat yleisesti ottaen 
niukkoja ja usein vanhoja, ja löytöpaik
koja olisi syytä tutkia. Lisäksi monet 
nokisienet ovat vaikeasti havaittavissa. 
Kalvassarannoki (Anthracoidea pseudirre
gularis) on todettu vääräksimäärityksek
si ja poistettu piensieniluettelosta. 

1 

Taulukko 4. 7.3 1. Piensienten uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointi menetelmällä. 
1 

H E V St Sh Sp Sh 1 E Yhteensä M 

2000 2 4 2 II 20 12 
1990 4 5 3 13 2 28 
1985 2 2 6 13 4 27 

Suomen lajien .. .ul:t~rt3;1åi~li[JS l()po 



Luettelo vanhan arviointimenetelmän mukaan luokitelluista lajeista, jotka eivät uudella 

menetelmällä ole uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

Laji Luokka 1990 2000 

Ruostesienet 
Uredo goodyerae Tranzschel LC Sh M 

yövilkanruoste 
Milesina kriegeriana (Magnus) Magnus DD H M 

metsäalvejuurenruoste 

Nokisienet 
Anthracoidea arenaria (Syd.) Nannf. (A. /eioderma) DD Sh M 

hietikkosarannoki 
Bauerago abstrusa (Malenc;on) Vanky (Ustilago abstrusa Malenc;on) DD Sh M 
suolavihvilänkotanoki 
Doassansia putkonenii Liro DD E M 

ojasätkimennoki 
Doassinga ca/litrichis (Liro) Vanky, R. Bauer & Begerow (Entyloma callitrichis) DD H M 
vesitähdennoki 
Entyloma linariae J. Schröt. DD Sp M 
kannusruohonlaikkunoki 
Entyloma veronicae (Halst.) Lagerh. DD Sp M 

orvontädykkeennoki 
Urocystis me/icae (Lagerh. & Liro) Zundel DD Sh M 

nuokkuhelmikännoki 
Urocystis tothii Vanky DD V M 

suolavihvilänlehtinoki 
(Anthracoidea pseudirregularis U. Braun (A. caricis-pallescentis) Sh M 

kalvassarannoki) 

Härmäsienet 
Erysiphe vernalis P. Karst. 
Iepänoksahärmä 

4. 7.6 Limasienet 

Limasienet muodostavat oikeastaan 
omaneliökuntansa (Mycetozoa). Ne elä
vät bakteerien loisina erilaisilla kasvu
alustoilla, kuten kasveilla, puuaineksena 
ja karikkeella, jopa paljaalla maalla, joil
la ei aina ole tekemistä niiden ravitse
muksen kanssa, sillä limasienet saavat 
ravintonsa elävästä bakteerimassasta. 
Limasienet ovat usein pienikokoisia, 
mutta joskus hyvin värikkäitä ja näkyviä, 
kuten paranvoi (Fuligo septica) ja suden
maito (Lycogala epidendron). Limakkovai
heessa ne pystyvät siirtymään paikasta 
toiseen. 

Pertti Salo laati Suomen limasienilu
ettelon Marja Härkösen ja Tarja Ukkolan 
luettelon sekä Kati Pekkalan opinnäyte
työn perusteella. Luettelossa on 191li
masienilajia, joista yksi on löytynyt vain 
laboratoriokasvatuksista. Kaikkiaan 148 
lajia (78,3 %) arvioitiin elinvoimaisiksi, 
42 (22,1 %) puutteellisesti tunnetuiksi. 
Limasienilajien lukumäärät on esitetty 
sieniluvun alussa olevassa eri sieniryh
mien kokoomataulukossa 4.7.1. Kaikkien 

Suomen l~jie11 uhanalaisuus 2900 

LC Sh M 

eliöryhmien yhteenvetotaulukossa (5.1.) 
limasienet on sisällytetty piensienten 
ryhmään. 
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4.8 Jäkälät 

Uhanalaisuuden arviointi 

Jäkälien uhanalaisuusarvioinnin on val
mistellut SuomenWWF:njäkälä työryh
mä: Mikko Kuusinen (pj.), Pekka Halo
nen (siht.), Kimmo Jääskeläinen (siht.), 
Veli Haikonen, Arto Puolasmaa ja Orvo 
Vitikainen. Valmisteluun osallistuivat 
myös Teuvo Ahti ja Juha Pykälä sekä li
säksi Smnpsa Lammi (myös sihteerinä) 
valmistelutyön alkuvaiheessa. 

Keväällä 1998 Pekka Halonen laati 
koko jäkälälajiston alustavan luokitte
lun, jota täydennettiin ja viimeisteltiin 
useissa työryhmän kokouksissa pääasi
assa Halosen esitysten pohjalta. Luette
lon valmistuessa Suomesta tunnetaan 
1452 jäkälätaksonia. Perinteisesti jäkäli
en mukana mm. edellisessä uhanalai
suusluokittelussa ja Suomenjäkälien lu
ettelossa 1997 käsitellyt jäkälöitymättö
mät lähilajit sekä jäkälien loiset ja para
symbiontit (yhteensä noin 180 lajia) siir
rettiin sienten mukana käsiteltäviksi. Lä
hes kolmasosa lajeista ( 416lajia, 28,7% ) 
havaittiin taksonomian, ekologian tai 
levinneisyytensä puolesta niin puut
teellisesti tunnetuiksi, ettei niiden uhan
alaisuutta voitu arvioida. Rajanveto lajin 
uhanalaisuuden arviointiin riittävien tai 
puutteellisten tietojen välillä oli joskus 
hankalaa. Esimerkiksi aivan luettelon 
valmistelun loppuvaiheessa käytiin vie
lä keskusteluja siitä kuuluuko jokin laji 
DD luokkaan vai johonkin uhanalai
suusluokkaan. 

Luokittelun valmistelussa käytettiin 
apuna Helsingin, Oulun ja Turun yli
opistojen sekä Kuopion luonnontieteel
lisen museon kokoelmia ja työryhmän 
jäseniltä ja muilta jäkälien harrastajilta 
saatuja tietoja. Jäkälien tieteelliset ja 
suomenkieliset nimet ovat pääosin Viti
kaisen ym. (1997) ja ruotsinkieliset ni
met Mobergin ym. (1995) mukaiset. 

Uuden luokittelun soveltaminen 

Kriteeri A. Jäkälien, kuten muidenkin 
sienten, sukupolven pituuden määrittä
minen on ongelmallista. Jäkälät ovat 
yleensä pitkäikäisiä ja lisääntyvät luulta
vasti yleisemmin kasvullisesti kuin su-

vullisesti. Kivipinnoilla erittäin hitaasti 
kasvavien rupijäkälien sukupolven pi
tuus on todennäköisesti selvästi pidem
pi (jopa satoja vuosia) kuin puiden run
goilla kasvavien. Jäkälien luokittelussa 
sukupolven pituutena käytettiin enim
millään 25 vuotta, jolloin populaation 
taantumisen mittana käytetty kohne su
kupolvea on noin 75 vuotta. 

Jäkäläpopulaatioiden taantumisesta 
on varsin vähän seurantatietoa.Yleisin 
A-kriteeriin johtanut tekijä oli habitaatin 
laadun huonontuminen. Sitä käytettiin 
kuitenkin 1nelko varovasti esimerkiksi 
vanhojen metsien lajeja arvioitaessa, 
koska tarkkoja tilastotietoja mm. kasvu
alustapuiden vähenemisestä ei ole. To
dennäköisesti kymmeniä nyt elinvoi
Inaisiksi (LC) arvioituja vanhojen metsi
en lajeja olisi noussut uhanalaisluokkiin, 
jos habitaatin laadun huonontumisen ja 
esiintymisalueen pienentymisen mitta
na olisi käytetty yksinomaan vanhojen 
metsien prosentuaalista vähenemistä. 
Työryhmä katsoi kuitenkin, että monet 
ns. vanhan metsän epifyyttijäkälälajit 
voivat selvitä myös ainakinrajoitetussa 
talouskäytössä olevissa metsissä; oleel
lisinta niille on sopivien pienelinympä
ristöjen säilyminen. Lisäksimonilla Ete
lä-Suomessa voimakkaasti taantuneilla 
vanhan metsän lajeilla on Pohjois- tai 
Itä-Suomessa vankka ja elinvoimainen 
kanta, jonka nykyistä elinvoimaisuutta 
pidettiin riittävänä. Esimerkiksi korpi
luppo (Alectoria sarmentosa) ja raidan
keuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria), jotka 
ovat Kainuussa ja Koillismaalla yhä taval
lisia ja korpiluppo jopa runsas, ovat voi
Inakkaasti taantuneet Etelä-Suomessa. 

Uhanalaista jäkälistä 26 prosentilla 
ainakin yhdeksi uhanalaisuuden syyksi 
arvioitiin habitaatin laadun huonontu
n1inen tai esiintymisalueen pienentymi
nen (kriteerit Ale ja A2c). Pelkästään A
kriteerillä luokiteltiin uhanalaiseksi vain 
neljä lajia (4% ). 

Kriteeri B oli ongelmallinen, koska 
1nonien lajien kokonaislevinneisyyden 
tai esiintymisalueen arvioiminen on 
puutteellisten tietojen vuoksi hankalaa. 
Elinympäristöjen pirstoutumisen vaiku
tuksen arvioimista puolestaan vaikeut
taa vähäinen tietämys jäkälien leviämis
biologiasta. Pelkästään B-kriteerin pe-



rusteella ei luokiteltu yhtään jäkälää 
uhanalaiseksi, mutta 17% :lla se oli yksi 
uhanalaisluokkaan johtaneista kritee
reistä. B-kriteeriä käytettiin jäkälillä pää
osin pirstoutumisen (Bl) sekä habitaatin 
määrän ja/tai laadun tai lisääntymisky
kyisten yksilöiden määrän taantumisen 
perusteella (B2cja B2e). Suuretvaihtelut 
populaatioiden ja yksilöiden koossa tai 
määrässä eivät ole tyypillisiä jäkälille, 
jotka ovat usein hyvin pitkäikäisiä. 

Kriteeri C. Lisääntymiskykyisen jä
käläyksilön biologinen määritteleminen 
on mahdotonta. Monet lajit lisääntyvät 
pääasiassa tai yksinomaan suvuttomasti, 
joten on mahdollista, että jäkäläsekavar
ret ovat laajoillakin alueilla samaa kloo
nia. Jäkäläsekavarressa on sekä sieniosa
kas että yhteyttävä osakas, joilla kum
mallakin on oma lisääntymismekanis
minsa. Käytännön syistä uhanalaisluo
kittelussa käytettiin kivillä ja maassa 
kasvavien j äkälien lisääntymiskykyisenä 
yksilönä (laskennallisena yksikkönä) se
kovarsilaikkua, koska oletettujen eri 
yksilöiden rajoja kasvustossa on usein 
mahdoton arvioida. Epifyyteillä lisään
tymiskykyisenä yksilönä (laskennallise
na yksikkönä) käytettiin yhtä kasvualus
tapuuta, koska kaikki rungolla kasvaneet 
sekavarret häviävät yhdellä kertaa kun 
puu kaatuu ja menettää kuollessaan 
kuorensa. Myös jäkäläpopulaationrajaa
minen on usein vaikeaa. 

C-kriteeriä käytettiin vain seitsemän 
uhanalaisen jäkälän (7 %) arvioinnissa 
yhtenä eikä kertaakaan ainoana kriteerinä. 

Kriteeri D soveltui jäkälien luokitte
luun selvästi parhaiten. Monet jäkäläla-

Taulukko 4.8.1. Jäkälien jakautuminen luokkiin. 

Arvioidut: 1450 lajia (99,9 %) 

Riittävät tiedot: 1 034 lajia 
joista uhanalaisia, CR- VU, on 99 lajia (9.6 %) 

Luokka RE CR EN 
Lajien lukumäärä 24 27 27 

jit tunnetaan Suomesta vain muutamil
ta paikoilta ja esiintymät ovat pieniä. 
Luokittelussa käytetty lisääntymiskykyi
nen yksilö on määritelty edellä C-kritee
rin kohdalla. D-kriteeriä käytettiin arvi
ointiperusteena 92 % :lla uhanalaisista 
jäkälistä, ja peräti 66 % :lla se oli ainoa 
käytetty kriteeri. 

Jäkälien esiintymätietoja ei ole yhtä 
kattavastikaikista lajiryhmistä ja eri alu
eilta. Siksi pyrittiin arvioimaan, johtuu
ko vaikeasti maastossa tunnistettavien 
tai muuten huonosti tunnettujen lajien 
esiintymien vähälukuisuus esimerkiksi 
vähäisestä näytteiden keruusta. Kritee
rin D perusteella luokiteltiin uhanalai
siksi lajeja, jotka ovat suhteellisen hel
postihavaittavia tai joille soveliaita elin
ympäristöjä on varsin niukasti. Populaa
tion esiintymien lukumäärään perustu
vaa D2-kriteerin sovellusta käytettäessä 
lajin esiintymien lukumäärä arvioitiin 
yleensä hieman suuremmaksi kuin to
dettujen esiintymienlukumäärä. Vastaa
vasti lisääntymiskykyisten yksilöiden 
määrä (Dl-kriteeri) arvioitiin yleensä 
jonkin verran tiedettyä suuremmaksi. 

Jakautuminen luokkiin 

Arvioiduista 1450 jäkälälajista puutteel
lisesti tunnetuiksi luokiteltiin 416 lajia. 
Uhanalaisuus arvioitiin 1034lajista (71,3 
% ), joista uhanalaisia lajeja arvioitiin 
olevan 99 (9,6% ), hävinneitä 24 (2,3%) ja 
silmälläpidettäviä 49 (4,7%) (taulukko 
4.8.1.). Elinvoimaisiksi (LC) arvioitiin 
862lajia (83,4% ). 

Puutteellisesti 
tunnetut, DD: 
416 lajia 

vu NT LC 
45 49 862 

Osuus 2,3% 2,6% 2,6% 4,3% 4,7% 83,4% 

Suomen lajien uhanalaisuus 2000 

4 

Arvioimatta Yhteensä: 
jätetyt, NE: 1452 lajia 
2 lajia 
0,1% 

319 
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Jäkälälajeista jätettiin arvioimatta (NE) 
vain kaksi (0,1 %) eli savihyytelöjäkälä 
(Collema limosum) ja nuhrujäkälä (Moel
leropsis humida). Niiden esiintymät ovat 
löytyneet selvästi ihmistoiminnan vai
kutuspiiristä, enimmäkseen kalkkikai
voksista. Työryhmässä keskusteltiin 
myös esimerkiksi hävinneeksi luokitel
lun takkujäkälän (Letharia vulpina) arvi
oimatta jättämisestä, koska sen ainoa 
tunnettu Suomen esiintymä sijaitsi ah
venanmaalaisen, jo 1930-luvulla pala
neen myllyn katolla. Laji oli todennäköi
sesti kaukolevinnyt Ruotsin puolelta ja 
oli sattumaa, että se kasvoi myllyn katol
la. Yhtä hyvin se olisi voinut asettua lä
heisten mäntyjen oksille tai kelopuille, 
jotka ovat sen tyypillisiä kasvualustaja 
muualla. Tästä syystä takkujäkälä otet
tiin mukaan arvioitavien jäkälien ryh
mään. 

416 jäkälälajin tiedot katsottiin niin 
puutteellisiksi, ettei niiden perusteella 
pystytty määrittelemään uhanalaisuut
ta. Lähes kaikki tähän luokkaan sijoite
tut lajit ovat rupijäkäliä. Mukana on esi
merkiksi lajeja, joiden taksonomiaa ei 
tunneta riittävästi tai joista on vain yksi 
tai muutama hyvin vanha näyte. Makro
jäkälistä puutteellisesti tunnetuiksi arvi
oitiin mm. suhteellisen harvinaiset kou
rurustojäkälä (Ramalina calicaris) ja siro
rustojäkälä (R. elegans), jotka jo vuoden 
1990 luokittelussa olivat silmälläpidettä
viä puutteellisesti tunnettuja. Koururus
tojäkälän taksonomia on epäselvä, ja si
rorustojäkälän nykylevinneisyyttä ja 
ekologiaa ei tunneta riittävästi. Puutteel
lisesti tunnettujen luokkaan sisältyy to
dennäköisesti monia uhanalaisia, silmäl
läpidettäviä ja jopa hävinneitä lajeja. 

Hävinneet jäkälät 

Tässä tarkastelussa hävinneiksi luokitel
tiin 24 jäkälälajia eli 1,7% Suomen jäkä
listä ja 2,3% jäkälistä, joiden tiedot kat
sottiin riittäviksi uhanalaisuusarviointia 
varten. Laji luokiteltiin hävinneeksi, jos 
sen taksonomiassa ei ole epäselvyyksiä 
ja jos sen kaikki tunnetut esiintymät 
ovat tuhoutuneet, kuten takkujäkälällä 
( Letharia vulpina). Niinikään hä vinneiksi 
luokiteltiin lajit, joiden vanhojen löytö
paikkojen sijainti tiedetään melko tar-

kasti, eikä niitä ole löytynyt myöhem
missä etsinnöissä. On siis todennäköis
tä, että esiintymä on hävinnyt tai tuhou
tunut, esimerkkeinä viherkarve (Flavo
parmelia caperata), otalaakajäkälä (Pha
eophyscia lcairamoi), kätköjäkälä (Thelotre
ma lepadinum) ja rihmanaava (Usnea lon
gissima). 

Edelleen hävinneiksi tulkittiin jäkä
lälajit, joista löydöt ovat hyvin vanhoja 
(tuorein löytö vähintään 75 v. sitten) eikä 
niiden tarkka sijainti ole tiedossa. Yleen
sä tällaisella hävinneellä lajilla on ollut 
esiintymiä vain yksi tai muutamia, ja 
jäkälä on suhteellisen helposti maastos
sa tunnistettava. Soveliaasta elinympä
ristöistä on myös oltava jonkinlainen 
käsitys, ja jäkälälajia on yritetty viime 
aikoina pitää silmällä. On siis melko to
dennäköistä, että tällainen jäkälä olisi 
havaittu, jos se olisi maassamme säily
nyt, esimerkkeinä keltavahajäkälä (Di
merella lutea) ja ripsiröyhelö (Tuclcerman
nopsis ciliaris). 

Hävinneiden lajien levinneisyyden 
painopiste on selvästi eteläisessä Suo
messa.19lajin (79% hävinneistä) kaikki 
esiintymät ovat sijainneet hemi- ja etelä
boreaalisessa vyöhykkeessä. Hävinneis
tä jäkälistä 11 (46%) on metsälajeja ja 7 
(29%) kalliolajeja (taulukko 4.8.2.). Kor
pikuusilla (elinympäristö Sk) kasvanut
ta rihmanaavaa (Usnea longissima) voi
daan myös pitää metsälajina. Useimpien 
jäkälien häviämisen syynä ovat erilaiset 
metsätalouteen ja metsänhoitoon liitty
vät toimet. Kolmasosalla lajeista häviä
misen syy on tuntematon. 

Hävinneistä lajeista 12:sta on tietoja 
vain 1800-luvulta; kuuden lajin viimei
set havainnot on tehty 1930-luvulla. 



Hävinneiden jäkälien luettelo 

4 Laji Luok- Elinym- Uhanalai- 1990 2000 
ka päristö suudensyyt 

Bactrospora brodoi Egea & Torrente (8. dryina) RE Mkv Mi H H 

liitujäkälä, stor sönderfallslav 
Ca/icium lenticulare Ach. RE Mkv Mi E H 

sumunuppijäkälä, skoggspiklav 

Caloplaca variabi/is (Pers.) Mi.ill. Arg. RE Kk Ks H 

tummakultajäkälä 
Catapyrenium psoromoides (Borrer) R. Sant. RE Kk H H 

rosokilpinen, grå jordlav 

Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell RE lp, Kk E H 
harmaaneulajäkälä, blekskaftad nållav 

Chaenotheca hispidula (Ach.) Zalhbr. RE Ml Mp E H 

nuijaneulajäkälä, parknål 
Cresponea chloroconia (Tuck.) Egea & Torrente RE Mk Ml H 

pikkuhärmäjäkälä 
Dimerella lutea (Dickson) Trevis. RE Mkv Mp, Mi H H 

keltavahajäkälä, stor vaxlav 
Fellhanera bouteillei (Desm.) Vezda RE Mk Kh H H 

neulasjäkälä, kvistlav 
Flavoparme/ia caperata (L.) Hale (Parme/ia caperata) RE Mlv Mp, R, Kh H H 

viherkarve, getlav 

Fuscopannaria mediterranea (C. Tav.) P.M. j0rg. (Pannaria m.) RE K R H H 
etelänlimijäkälä 

Gyalecta subc/ausa Anzi RE Kk H H 
vuorivahajäkälä, liten kraterlav 
Lecanora laatokkaensis (Räsänen) Poelt RE Rjk H 

riuttakehräjäkälä 

Lecanora subcarnea (Liljeblad) Ach. RE K H H 
louhukehräjäkälä 

Leptogium rivulare (Ach.) Mont. RE Vk, Vj H H 

purokesijäkälä, strandskinnlav 
Letharia vulpina (L.) Hue RE lr Mu H H 

takkujäkälä, varglav 

Phaeophyscia kairamoi (Vain.) Moberg RE Ks V H 

otalaakajäkälä, raggkranslav 

Physcia leptalea (Ach.) DC. (P. semipinnata) RE Ml Mp, R, Kh E H 

ripsilaakajäkälä, fransrosettlav 
Santessoniel/a arctophila (Th. Fr.) Henssen var. arctophila RE Tk H 

tunturikarstajäkälä, fjällblylav 
TheleneiJa modesta (Nyl.) Nyl. RE M Mp H H 

pihlajanripejäkälä 
Thelotrema Jepadinum (Ach.) Ach. RE Mk Mi, Kh H H 
kätköjäkälä, havstulpanlav 

Tuckermannopsis ciliaris (Ach.) Hale (Cetraria ci/iaris) RE Mk M, Ke H H 

ripsiröyhelö 
Umbilicaria grisea Hoffm. RE K Ku,R H 

hiirennapajäkälä, naken ragglav 
Usnea /ongissima Ach. RE Sk, Mkv Mi H H 
rihmanaava, långskägg 

Suotnen •laji«:!ri tlhanalai!;ups2000: 321 
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Uhanalaiset jäkälät 

Taulukko 4.8.2. Jäkälien ensisijaiset elinympäristöt. 
1 

Ensisijainen elinympäristö Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 1 

lkm % lkm % lkm % 

Metsät II (45.8 %) 31 (31.3 %) 22 (44.9 %) 
Vanhat kangasmetsät 3 14 14 
Muut kangasmetsät 4 4 3 
Vanhat lehtometsät 4 2 
Muut lehtometsät 2 5 2 
Metsät erittelemättä 4 

Suot (4.2 %) 3 (3.0 %) (2.0 %) 
Rämeet 
Korvet 2 

Vedet (4.2 %) 
Kosket 

Rannat (4.2 %) 4 (4.0 %) 4 (8.2 %) 
Itämeren rannat erittelemättä 2 3 
Järven- ja joenrannat erittelemättä 2 1 

Kalliot 7 (29.2 %) 41 (41.4 %) 14 (28.6 %) 
Kalkkikalliot ja -louhokset 3 25 9 
Serpentiinikalliot ja -maa 2 
Kalliot erittelemättä 3 14 5 

Tunturipaljakat (4.2 %) 10 (10.1 %) 7 (14.3 %) 
Tunturikankaat 1 1 
Tunturi kalliot, -louhikot ja -kivikot 5 4 
Tunturipaljakat erittelemättä 4 2 

Perinneympäristöt ja muut ihmisen 
luomat ympäristöt 2 (8.3 %) 10 (10.1 %) (2.0 %) 
Kuivat niityt ja kedot 
Hakamaat, lehdesniityt ja metsälaitumet 5 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 3 
Rakennukset 

Yhteensä 24 99 49 

Taulukko 4.8.3. Jäkälien ensisijaiset uhanalaisuuden syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Hävinneet Uhanalaiset Silmälläpidettävät 
lkm osuus lkm osuus lkm osuus 

Keräily ja poiminta 1 1.0% 
Maa- ja kallioperän kuluminen 1 4.2% 16 16.2% II 22.4% 
Rakentaminen 1 4.2% 7 7.1% 5 10.2% 
Soranotto ja kaivostoiminta 1 4.2% 6 6.1% 
Avointen alueiden sulkeutuminen 2 2.0% 
Metsien käyttö 1 4.2% 5 5.1% 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 5 20.8% 23 23.2% 13 26.5% 

Metsien ikärakenteen muutokset 4 16.7% 10 10.1% 10 20.4% 

1 

Metsien lahoavan puuaineksen väheneminen 1 4.2% 3 3.0% 1 2.0% 
Ojitus ja turpeenotto 1 2.0% 
Kemialliset haittavaikutukset 1 4.2% 1 1.0% 1 2.0% 

Kannan tai esiintymäalueen pienuus 1 1.0% 
Muiden lajien aiheuttama kilpailu 1 1.0% 
Muu tunnettu 1 4.2% 1 1.0% 
Syy tuntematon 8 33.3% 22 22.2% 7 14.3% 

Yhteensä 24 100% 99 100% 49 100 o/o 

Tärkeimmät uhanalaisten jäkälien kas
vupaikat ovat kalliot (ensisijainen elin
ympäristö 41% :lla lajeista) ja metsät (31 
%).Hävinneiden ja silmälläpidettävien 

jäkälien luokissa metsälajien osuus on 
selvästi suurempi (4546%) jakalliolajis
ton osuus vajaa kolmannes. 

1 

1 

1 



Taulukko 4.8.4. Jäkälien ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä 

Maa- ja kallioperän kuluminen 
Rakentaminen 
Soranotto ja kaivostoiminta 
Avointen alueiden sulkeutuminen 
Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 
Metsien ikärakenteen muutokset 
Lahoavan puuaineksen väheneminen 
Ojitus ja turpeenotto 
Kannan tai esiintymäalueen pienuus 

Muu tunnettu syy 
Muiden lajien aiheuttama kilpailu 

Yhteensä 

Uhanalaisista kallioiden jäkälälajeista 
pääosa eli 61 %kasvaa kalkkikallioilla. 
Muita ensisijaisia kallioympäristöjä ovat 
serpentiniittikalliot 5% :lle ja muunlai
set kalliot, eli Suomessa yleiset happa
mat kivilajit, 34% :lle uhanalaisista jäkä
lälajeista. Happamien kallioiden uhan
alaiset jäkälät ovat usein pienilmastol
taan erikoisten, varjo- tai rantakallioi
den lajeja. Kuluminen on ensisijainen 
uhkatekijä ja uhanalaisuuden syy 1516 
% :lle uhanalaisista jäkälistä. Kuluminen 
uhkaa esimerkiksi rantakallioilla, vilk
kailla retkeilyalueilla ja kalliokiipeilyyn 
soveltuvilla jyrkänteillä kasvavia lajeja. 
Erityisesti lehti- ja pensasmaiset jäkälät 
kärsivät kulutuksesta enemmän kuin 
tiukasti alustassaan kasvavat rupijäkä
lät. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi rot
ko- ja piikkiluppo (Bryoria bicolor ja B. 
smithii), risahyytelöjäkälä (Collema multi
partitum) sekä tulijäkälä (Fulgensia brac
teata). Eräät maassa kasvavat jäkälä t saat
tavat hyötyä kohtuullisesta kulutukses
ta, kun taas kalliojyrkänteillä kasvavat 
jäkälät ovat herkempiä kulutukselle, 
koska ne irtoavat herkästi. 

Metsälajeista 58 % kasvaa kangas
metsissä, erityisesti vanhoissa kangas
metsissä ja 29 % eri ikäisissä lehtomet
sissä. 13% :lla lajeista ensisijaisena elin
ympäristönä on tarkemmin määrittämä
tön metsä (metsän laatua ei voitu mää
rittää tai selvittää tarkemmin). Esimer
kiksi katvevahajäkälä (Gyalecta friesii) 
kasvaa epifyyttinä kurussa kasvavalla 
raidalla ja kiiltonaava (Usnea glabrata) 
valoisissa ja kosteissa, kulttuurivaikut
teisissa metsissä. Jäkälien kannalta jako 
kangasmetsiin ja lehtoihin on monesti 

Suomen lajien uhanalaisuus 2000 

Uhanalaiset Silmälläpidettävät 

lkm osuus lkm osuus 

15 15.2% 15 30.6% 
9 9.1% 2 4.1% 
3 3.0% 
5 5.1% 
1 1.0% 2 4.1% 

26 26.3% II 22.4% 
8 8.1% 9 18.4% 
3 3.0% 2 4.1% 

1 2.0% 
27 27.3% 7 14.3 o/o 

1 1.0% 
1 1.0% 

99 100% 49 100% 

epäolennainen, ja elinympäristöjen ensi
sijaisuuden määritteleminen oli hanka
laa useillametsälajeilla. Esimerkiksilän
nenmunuaisjäkälän (Nephroma laeviga
tum) ensisijaisena elinympäristönä on 
vanha kangasmetsä ja toissijaisena van
ha lehtometsä. Lajin kasvualustana on 
yleensä vanha lehtipuu kuten haapa tai 
raita. Vanhojen lehtipuiden olemassaolo 
on lännenmunuaisjäkälän menestymi
selle ensisijaista, kasvoipa se sitten van
hassa kangas- tai lehtometsässä. 

Jäkälien ensisijaisista uhanalaisuu
den syistä tärkeimpiin kuuluvat metsien 
puulajisuhteiden (23%) ja ikärakenteen 
muutokset (10% ). Erilaiset metsätalou
teen ja metsien käsittelyyn liittyvät toi
met ovat kokonaisuudessaan tärkein syy 
jäkälien uhanalaisuuteen (41% ). Vanho
jen metsien vähenemisen myötä ovat 
metsistämme vähentyneet selvästi sekä 
vanhat havupuut että lehtipuut, etenkin 
haavat ja raidat sekä pökkelöt ja kelot. 
Esimerkkejä vanhan lehtipuuston vähe
nemisen uhkaamistalajeista ovatpohjan
hyytelöjäkälä (Collema curtisporum) ja 
haavanhyytelöjäkälä (C. subnigrescens) 
sekä monet nokinuppiset (Caliciales
lahkon lajit), kuten kelanuppijäkälä 
(Caliciumadspersum), varjojäkälä (Cybebe 
gracilenta) ja koivunhuhmarjäkälä (Scle
rophora peronella). Metsien puulajisuhtei
den muutoksista ovat kärsineet myös 
monet lounaiset, jalopuilla kasvavat jä
kälät, esimerkiksi lännen- ja saarnenpis
tejäkälä (Acrocordia cavata jaA. gemmata) 
sekä saarnijäkälä (Megalaria grossa). 

Perinneympäristöt ja muut ihmisen 
luomat ympäristöt sekä tunturipaljakat 
ovat kumpikin ensisijaista elinympäris-

Jll 
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töä 10 % :lle uhanalaisista jäkälistä. Po
ronhoidon ja maastoliikenteen aiheutta
man kulutuksen takia ovat uhanalaisia 
useat tunturikankaiden lajit, kuten kiil
toluppo (Bryoria nitidula), tupsalejäkälä 
(Dendriscocaulon umhausense), jäätikköjä
kälä (Siphula ceratites) jamyhkytinajäkä
lä (Stereocaulon capitellatum). 

Rannat ovat ensisijaisia kasvupaik
koja 4% :lle ja suot 3% :lle uhanalaisista 
jäkälistä. Uhanalaisista lajeista vain tur
vetorvijäkälän (Cladonia incrassata) ensi
sijainen elinympäristö on räme. Korvet 
ovat vastaavasti kahden uhanalaisen la
jin (täplähyytelöjäkälä, Collema fragrans 
ja kuusenpiilojäkälä, Arthonia leucopel
laea) ensisijainen elinympäristö. Korpien 
merkitys uhanalaisten jäkälien kasvu
paikkana on huomattavasti suuren1pi 
kuin ensisijaisten elinympäristöjen lu
kumäärästä voisi päätellä. Vanhoihin 
kangasmetsiin liittyvät pienilmastoltaan 
kosteat korpijuotit ovat erittäin tärkeitä 
kasvupaikkoja monille vanhojen metsi
en lajeille. Lisäksi vanhoja puita on usein 
säilynyt paremmin korvissa kuin kan
gasmetsissä. Korpien ojitus on hakkui
den ohella uhanalaisuuden syynä monil
le vanhojen metsien lajeille, esimerkiksi 
vanhoilla korpikuusilla kasvavalle kuu
senpiilojäkälälle sekä haavoilla kasvaval
le täplähyytelöjäkälälle Qonka taantumi
nen johtuu osittain myös Raaseporin lin
nan restauroinnista). 

Viidesosalla (22%) uhanalaisista jäkä
listä uhanalaisuuden syy on tuntema
ton. Näihin kuuluu erittäin harvinaisia 
lajeja, joista puolella on vain yksi tun
nettu esiintymä ja lopuillakin vain pari, 
kolme tunnettua esiintymää, esimerk
keinä punakultajäkälä (Caloplaca biatori
na), jalokultajäkälä (Caloplaca lucifuga), 
lännenkesijäkälä (Leptogium magnusso
nii) ja nappikarve (Parmelina pastillifera). 
Useim1nin toissijaisina esitetyistä uhan
alaisuuden syistä tärkeimmät ovat kemi
alliset haittavaikutukset, rakentaminen 
sekä ojitus ja turpeenotto. Kemiallisista 
haitoista merkittävimpiä ovat ihnan
saasteet, ja lähes viidesosa uhanalaisista 
jäkälistä on taantunut niiden vaikutuk
sesta. Herkimpiä ovatnaavamaisetjäkä
lät, kuten kiiltonaava (Usnea glabrata), 
rotkoluppo (Bryoria bicolor) ja takkuhan
kajäkälä (Evernia divaricata) ja toisaalta 

sinilevälliset jäkälät, kuten lännenmu
nuaisjäkälä (Nephroma laevigatum) ja haa
vanhyytelöjäkälä (Collema subnigres
cens). Asutuskeskuksissa ja niiden lie
peillä sekä teiden varsilla kasvaneet jä
kälät ovat yleisesti taantuneet ilman
saasteiden vaikutuksesta, esimerkkeinä 
lounaiset uhanalaiset lehtolajit tammen
nuppijäkälä (Calicium quercinum), jalo
laikkajäkälä (Pertusaria hemisphaerica) 
sekä tammennystyjäkälä (Pyrrhospora 
quernea). Erityisesti taajaan asutuilla alu
eilla jäkälien yleisenä uhkana on myös 
rakennustoiminta, mukaan lukien tei
den rakentaminen. Haja-asutusalueilla 
jäkälien taantumisen syynä on mm. ke
sämökkien ja laskettelurinteiden raken
taminen. 

Jäkälien nykyiset uhkatekijät ovat 
paljolti samoja kuin uhanalaisuuden 
syyt eli metsätalouden ja metsien hoi
don aiheuttamatuhat (38% ), kuluminen 
(15 %) ja rakentaminen (9 % ). Lisäksi 
suuri yksittäinen uhkatekijä on lajin 
kannan pienuus (27 % ). Monen lajin 
kanta on siis taantunut niin pieneksi, 
että erilaiset satunnaistekijät saattavat 
aiheuttaa niiden häviämisen. 

Ilmansaasteiden aiheuttamat kemial
liset haitat eivät ilmeisesti uhkaa enää 
yhtä suurta osaa jäkälälajejamme kuin 
edellisissä uhanalaistarkasteluissa on 
arvioitu. Liikenteen, teollisuuden ja yh
dyskuntien päästöjen parantuneiden 
puhdistusjärjestelmien ansiosta jäkälä
lajistoa on alkanut vähitellen palautua 
ennen jäkälistä autioituneille alueille. 
Päästöjen vähenemisestä huolimatta 
herkimmät jäkälät kärsivät edelleen eri
tyisesti asutuksen ja teiden lähistöllä il
n1ansaasteista. Toistaiseksi ei ole tiedos
sa ovatko iiroansaasteista kärsineiden 
uhanalaisten jäkälien kannat elpymässä. 
Niitty- ja hakamaiden sekä metsälaidun
ten sulkeutuminen laidunnuksen loput
tua on myös aiempaa merkittävämpi uh
katekijä osalle jäkälälajistoa, esimerkki
nä nuijatorvijäkälä (Cladonia polycarpoi
des). 



Uhanalaisten jäkälien luettelo 

Laji Luok- Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 e /u 
ka päristöt suudensyyt tekijät 

Acrocordia cavata (Ach.) R.C. Harris CR Dl lh, Mlv Mp Mp V E 
lännenpistejäkälä, liten punktlav 
Bryoria tenuis (E. Dahl) Brodo & D. Hawksw. CR Dl+2 Mkv Mi y E e 
hentoluppo, långt broktagel 
Ca/icium quercinum Pers. CR Dl Ml, lp Mp, Ml, Kh, R Mp, Ml V E u 
tammennuppi jäkälä, ekspik 
Caloplaca biatorina (A. Massa!.) J. CR D2 Kk y Sh e 
Steiner, punakultajäkälä, visingsölav 
Caloplaca cirrochroa (Ach.) Th. Fr. CR D2 Kk y Sh e 
täpläkultajäkälä 

Caloplaca coronata (Kremp. ex Körb.)J. Steiner CR D2 Kk y V e 
jyväskultajäkälä 
Caloplaca lucifuga G. Thor CR D2 lh y V V e 
jalokultajäkälä, skuggorangelav 
C/adonia incrassata Flörke CR Alac, B 1 +2ce, Srk R,Ku y E E e 
turvetorvijäkälä, torvbägarlav Cl, D2 

C/adonia subcervicornis (Vain.) Kernst. CR D2 K y E E 
kimpputorvijäkälä, kustbägarlav 
Collema fragrans (Sm.) Ach. CR A2c, B 1 + 2ce, Sk, lr M,R,O Mp, Mi,O H E e 
täplähyytelöjäkälä, rosettgelelav C2b, Dl 
Collema muftipartitum Sm. CR D2 Kk Ku y V Sh e 
risahyytelöjäkälä, månflikig gelelav 
Collema nigrescens (Huds.) DC. CR Alac+2c, Mkv, Sk Mp,O Mp E E e 
lännenhyytelöjäkälä, läderlappslav B 1 + 2ce, C 1 , D 1 

Cyphelium notarisii (Tul.) Blomb. & Forss. CR Ale, Bl +2c, lr Mu, R, Ml Mu, R, Ml E E e 
etelännokijäkälä, sydlig sotlav C2b, Dl +2 
Gyalecta friesii Flot. ex Körb. CR Dl+2 M M Mp V E e 
katvevahajäkälä, skuggkraterlav 
Leptogium magnussonii Degel. & P.M. j0rg. CR D2 Kk N E e 
lännenkesijäkälä, kustskinlav 
Megalaria grossa (Pers. ex Nyl.) Hafellner CR Bl +2bde, Ml Mp Mp E E e 
saarnijäkälä, ådellav Cl+2b,DI+2 
Me/anelia glabra (Schaer.) Essi. (Parmelia glabra) CR Bl +2ce, lp R E E e 
karvaruskokarve Cl+2b,DI+2 
Parmelina pastillifera (Harm.) Hale (Parmelia p.) CR D2 Rik y V V e 
nappikarve 
Peltigera retifoveata Vitik. CR Dl Mk Ku, M Ku, M V V e 
vuomanahkajäkälä 
Ramalina obtusata (Arnold) Bitter CR Dl Mk, Sk Mi Mi St E e 
(pois lukien R. baltica) 
kauharustojäkälä, trubbig brosklav 

Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue CR Dl Mkv Mi, Mp, Kh Mp, Mi H E e 
tupsurustojäkälä, finflikig brosklav 

Sc/erophora farinacea (Chev.) Chev. CR Dl+2 Ml, lh Mp Mp Sp E 
jauhehuhmarjäkälä, brunskaftad blekspik 

Siphula ceratites (Wahlenb.) Fr. CR D2 T Ku Ku Sh Sh u 
jäätikköjäkälä, vitfinger 
So/orina octospora Arnold CR D2 Kk Ku Ku Sh Sh u 
pohjankuppijäkälä, åttasporig säcklav 
Stereocaulon arenarium (Savicz) Lamb CR D2 Rjt Ku Ku E e 
pohjantinajäkälä 
Stereocau/on farinaceum H. Magn. CR Bl +2c, D2 Rih Ku, R, Mu Ku,R V e 
jauhetinajäkälä, tornepåskrislav 

Toninia alutacea (Anzi) Jatta CR D2 Kk Ku Ku Sh u 
pahtapakurajäkälä 
Arthonia heivala (Nyl.) Nyl. EN Alac Mk Mp, Mi Mp, Ml V e 
revonpiilojäkälä, rödprick 
Arthonia spadicea Leight. EN Dl M, Sk Mp Mp Sh u 
ruskopiilojäkälä, glansfläck 

Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw. EN Alc+2c, Dl K Kh, M, R, Ke Ku, R, M, Kh E E e 
rotkoluppo, broktagel 
Catapyrenium squamulosum (Ach.) 0. Breuss EN D2 Kk y E E e 
maksakilpinen 
C/adonia polycarpoides Nyl. EN Bl+2b, Dl ln N N E E u 
nuijatorvijäkälä, mångfruktig bägarlav 
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Laji 

Cladonia polydactyla (Fiörke) Sprengel 
lännentorvi jäkälä, grenbägarlav 

Luok
ka 

EN 

Col/ema curtisporum Degel. EN 
pohjanhyytelöjäkälä, liten aspgelelav 
Dactylina ramulosa (Hook.) Tuck. EN 
sormijäkälä 

Endocarpon pusillum Hedw. EN 
pikkupullokas, liten kalklav 
Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen EN 
tulijäkälä, fjällig svavellav 
Fuscopannaria confusa (P.M. Jc;wg.) P.M. Jczwg. EN 
(Pannaria confusa) 
haavanlimijäkälä (haavankarstajäkälä) 
Gyalecta erythrozona Lettau EN 
tunturivahajäkälä, brunröd kraterlav 
Gyalecta kukriensis (Räsänen) Räsänen EN 
kukrinvahajäkälä, jämtkraterlav 
Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp EN 
tummavahajäkälä, mörk kraterlav 
Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. EN 
siimesjäkälä, elfenbenslav 

Neofusce/ia verruculifera (Nyl.) Essi. (Parmelia v.) EN 
karstaruskokarve, stiftsköldlav 
Nephroma helveticum Ach. EN 

kalliomunuaisjäkälä 
Nephroma laevigatum Ach. EN 
lännenmunuaisjäkälä, västlig njurlav 
Ochrolechia subviridis (Hoeg) Erichsen EN 
jalokermajäkälä, grovkornig örnlav 
Phlyctis agelaea (Ach.) Flot. EN 
pihlajanläiskäjäkälä, rikfruktig blemlav 
Physcia phaea (Tuck.) Thomson, EN 
kaitalaakajäkälä, rikfruktig rosettlav 
Pilophorus robustus Th. Fr. EN 
haaratappijäkälä, stor kolvlav 
Placopsis lambii Hertel & V. Wirth EN 
harmaamyhkyjäkälä, blank knöllav 
Toninia physaroides (Opiz) Zahlbr. EN 
täpläpakurajäkälä 
Umbilicaria havasii Llano EN 
nokinapajäkälä 
Umbilicaria leiocarpa DC. EN 
alppinapajäkälä 
Usnea glabrata (Ach.) Vain. EN 
kiiltonaava, dvärgskägglav 
Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massa!. VU 
saarnenpistejäkälä, grå punktlav 
Arthonia /eucopellaea (Ach.) Almq. VU 
kuusenpiilojäkälä, kattfotslav 
Bacidia fraxinea Lönnr. VU 
ruskokuprujäkälä, slät lönnlav 
Bryoria nitidula (Th. Fr.) Brodo & D. Hawksw. VU 

kiiltoluppo, glanstagel 
Bryoria smithii (Du Rietz) Brodo & D. Hawksw. VU 

piikkiluppo, stiftbroktagel 
Ca/icium abietinum Pers. VU 
sysinuppijäkälä, vedspik 
Calicium adspersum Pers., VU 
kelonuppijäkälä, guldpudrad spiklav 
Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. Culb. & C. Culb. VU 
röyhelökarve, jättesköldlav 
Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr. VU 
ruskoneulajäkälä, brun nållav 
Cladonia subrangiformis Sandst. VU 

alvaritorvi jäkälä 

Collema bachmanianum (Fink) Degel. VU 
kaikki hyytelöjäkälä 
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suudensyyt 

Ml, R 

Cl, Dl Mkv, Mlv, Sk, Rj Mp, 0, Vr 

D2 T 

D2 Kk 

D2 Kk, Ri 

D2 Ks, Ml 

D2 Kk 

Dl Kk 

Dl lp 

Bl +2c, Dl Ks, Kk, Ml 

Dl K 

Dl Kk, K 

Alc+2c, Cl, Mkv, Mlv 
Dl 
Dl lh, Mlv 

Ale, Dl Ml 

Dl +2 K, Ks 

A2c, Bl +2ce, K 
Cl 
D2 K 

D2 Kk 

D2 Tl 

D2 Tl 

Ale, Dl M 

Ale, Dl lh, Mlv 

Ale, Bl +2c, Sk, Mkv 
Dl 
Ale, Dl Mkv, Mlv 

Dl T 

Dl K 

Ale Mkv 

Ale, Dl Mkv, Sk 

Dl K, Ml 

Alac Mlv, Mkv 

D2 Kk 

Ale, Bl +2b, Kk, lr 
Dl 

Ke 

Ks, R 

Ku,R,N 

Mp, Ml, Ks 

R 

Ks, Ku, M, Kh 

Ku, M 

Mi, Mp, Kh 

Mp, R 

Mp, Kh 

R, Ks 

Muk, Ku 

Ks, N 

M, Kh 

Mp, N 

Mi,O 

Mp, Mi 

Ku 

R, Ks, Kh 

Ml, Mi 

Mi,MI,O 

M, Ku, Kh 

Mi, Mp, Ml 

Ks, Ku 

N, Ks, R 

Uhka
tekijät 

1990 2000 e /u 

Ml E E e 

Mp, 0, Vr E E e 

Ku V V e 

R E E e 

N Sh Sh e 

Ks, Ku E V e 

y V u 

y Sh Sh u 

R Sh u 

Ks, M, Vr, R E E e 

y E V e 

y E V e 

Mi, Mp, Kh V V e 

Mp V E e 

Mp Sp V e 

R, Ks E E e 

Muk, Ku V E e 

y Sh e 

N, R, Ku V e 

y Sh u 

y Sh u 

Mi V V e 

Mp St u 

Mi,O St u 

Mp St u 

Ku Sh Sh u 

R, Ku, Ks, Kh E V e 

Ml, Mi St u 

Mi, Ml St St u 

Ku, M Sh Sh u 

Mi, Mp, Ml St u 

Ku Sp Sh u 

N, Ks, R Sp St u 

Suomen 



Laji 

Col/ema ceraniscum Nyl. 
tunturihyytelöjäkälä 
Col/ema glebulentum (Nyl. ex Crombie) Degel. 
pahtahyytelöjäkälä, bäckgelelav 
Col/ema subnigrescens Degel. 
haavanhyytelöjäkälä, aspgelelav 
Cybebe graci/enta (Ach.) Tibell 
varjojäkälä, smalskaftslav 
Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel. 
tupsalejäkälä, jättelavskorall 
Dermatocarpon Iinkofae Räsänen 
tunturikilpijäkälä 
Dermatocarpon polyphyllizum (Nyl.) Blomb. & Forssell 
tyrskykilpijäkälä 
Endocarpon adscendens (Anzi) Mi.ill. Arg. 
suomupullokas, kalklav 
Endocarpon psorodeum (Nyl.) Blomb. & Forssell 
limipullokas, serpentinkalklav 
Evernia divaricata (L.) Ach. 
takkuhankajäkälä, ringlav 
Gyalecta foveolaris (Ach.) Schaer. 
kuoppavahajäkälä, fjällgroplav 
Gyalecta geoica (Wahlenb. ex Ach.) Ach. 
sammalvahajäkälä, jord kraterlav 
Lecanora epanora (Ach.) Ach. 
rotkokehräjäkälä, svavelgul kantlav 
Leptochidium albociliatum (Desm.) M. Choisy 
ripsikesijäkälä 
Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. 
sinikesijäkälä, gråblåskinnlav 
Leptogium subtile (Schrad.) Torss. 
hentokesijäkälä, dvärgskinnlav 
Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massa!. 
reikäkarve, hållav 

Pannario hookeri (Borrer ex Sm.) Nyl. 
tunturilimijäkälä, fjällgytterlav 
Peltigera elisabethae Gyelnik 
louhunahkajäkälä, nordlig filtlav 
Pertusaria f/avida (DC.) Laundon 
keltalaikkajäkälä, gul porlav 
Pertusaria hemisphaerica (Fiörke) Erichsen 
jalolaikkajäkälä, snöbollslav 
Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. 
tammenlaikkajäkälä, porlav 
Platismatia norvegica (Lynge) W. Culb. & C. Culb. 
norjanröyhelö, norsk näverlav 
Psora globifera (Ach.) A. Massa!. 
pallerosuomujäkälä, klot-tegellav 
Pyrrhospora quernea (Dickson) Körb. 
tammennystyjäkälä, ekflamlav 
Ramalina baltica Lettau (R. obtusata osaksi) 
kuppirustojäkälä, hjälmbrosklav 
Rinodina co/obina (Ach.) Th. Fr. 
haavannappijäkälä, allekrimmerlav 
Schismatomma peric/eum (Ach.) Branth & Rostrup 
salojäkälä, rosa skärelav 

Sc/erophora nivea (Hoffm.) Tibell 
kalvashuhmarjäkälä, gulvit blekspik 
Sc/erophora peronella (Ach.) Tibell 
koivunhuhmarjäkälä, liten blekspik 
Stereocau/on capitel/atum H. Magn. 
myhkytinajäkälä, huvudpåsklav 
Stereocaulon coniophyllum Lamb 
jäykkätinajäkälä, forspåskrislav 
Stereocaulon spathuliferum Vain. 
kuiritinajäkälä, spatelpåskrislav 
Toninia rosu/ata (Anzi) H. Olivier 
kuprupakurajäkälä 

Luok- Kriteerit Elinym
päristöt 

Uhanalai
suudensyyt ka 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

D2 ~ y 

D2 K, Rjk Ku 

Ale, Bl+2c Mkv Mp, Kh 

Ale, Bl +2b Mkv, Kk, lk Ml, Mi 

D2 T Ku 

Dl Tl 

Dl K 

Dl ~ Ks, Ku 

Dl+2 ~ R, Ks 

A 1 ac, B 1 + 2bc Mkv, Sk, Mi, Kh, 0 
Sr, K 

D2 ~ 

Ale, Bl +2c, ~ Ks,Ku, R 
Dl 
D2 K 

D2 ~ 

A Ie, D 1 K, Ml, Vk Mp, Ml, R, 
Vr, Kh 

Alc+2c Mkv, lk Mp, Mi, Kh 

A2c, Dl K M, Ku, R 

D2 Tl, Tk Ku 

Dl Kk, K R, Ks 

D 1 lp, lh, Mlv Mp, R 

D 1 lh, Mlv Mp, N, R, Kh 

D 1 Ml, lh, lp Mp, R, Kh 

Dl K, Rik R, Kh 

Dl+2 ~ Ku 

D 1 Mlv, lp Mi, R, Kh 

Alac,DI M,K Mp,Kh 

D2 Mkv Mp, Kh 

Ala, Bl +2c, Mkv, Mlv, Sk Mi 
Dl 
Ala, Dl Mlv, lh, lp Mp, Mi, R 

Ale, Dl Mlv Mp, Mi, Ml 

D2 Tk, Tl Ku 

D2 Rjk, Tl, Vk 

D2 Tl, Tk 

D2 ~ Ku 

Uhka
tekijät 

y 

y 

Mp, Kh 

Ml, Mi 

Ku 

y 

y 

Ks, R, Ku 

R,Ku,Ks 

Mi, Kh, 0 

y 

R, Ks,Ku 

y 

y 

Mp, Ml, 
Vr, R, Kh 

Mp, Mi 

M, Ku, R 

y 

R,Ku 

Mp, R, N 

Mp 

Mp 

R,Ku 

Ku 

Mp, R 

Mp 

Mp 

Mi 

Mp, Mi, R 

Mp, Mi, Ml 

Ku 

y 

y 

Ku 

1990 2000 e /u 

Sh u 

Sp Sh u 

V St u 

V V u 

Sh Sh 

Sh u 

E V u 

V V u 

St St u 

Sh u 

St St u 

Sh Sh u 

Sh u 

St St u 

St St u 

V V e 

M u 

Sh Sh u 

Sh Sh u 

Sh Sh u 

St St u 

V V e 

V V u 

Sp Sh u 

(St) St u 

Sp Sh u 

V u 

St u 

V V u 

u 

u 

u 

u 
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Silmälläpidettävät jäkälät viksi uhanalaisuusarviointia varten (1 
034lajia). Kriteeriä D käytettiin yksin 32 

Silmälläpidettäviksi arvioitiin 49 jäkälä- jaA-kriteeriä 9 lajin arvioinnissa. Kah-
lajia eli 3,4 % Suomen jäkälistä ja 4,7% deksan lajin luokituksessa A-ja D- kri-
jäkälistä, joiden tiedot katsottiin riittä- teerejä käytettiin yhdessä. 

Silmälläpidettävien jäkälien luettelo 

Laji Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai- Uhka- 1990 2000 
päristö suudensyy tekijä 

Arthonia inearnata Th. Fr. ex Almq. NT Ale Mkv, Sk Mp, Mi,O Mp, Mi,O 
raidanpiilojäkälä, mörk rödprick 
Arthothelium ruanum (A. Massal.) Zwaekh NT Dl Ml, lp Mp Mp Sh 
ruusu jäkälä, jaguarfläek 
Baeidia lauroeerasi (Delise ex Duby) Zahlbr. NT Dl Mkv Mp Mp, Mi 
jalokuprujäkälä, granlundlav 
Bacidia rubel/a (Hoffm.) A. Massal. NT Ale, Dl Mlv, Mkv Mp, Mi Mp, Mi St 
punakuprujäkälä, lönnlav 
Bryoria nadvornikiana (Gyelnik) Brodo & D. Hawksw. NT Dl Mkv, Sk, K Mi, Kh Mi V Sh 
aarniluppo, violettgrå tagellav 
Caloplaea suspiciosa (Nyl.) H. Magn. NT Dl Mkv Mp, Mi Mp Sp Sh 
turjankultajäkälä 
Caloplaea tetraspora (Nyl.) H. Olivier NT Dl Kk Ku Ku 
kupukultajäkälä 
Caloplaea thailineoJa (Wedd.) Du Rietz NT Dl Rik R,Ku Ku V Sh 
suolakultajäkälä, rosettorangelav 
Cetrariella fastigiata (Delise ex Nyl.) Kärnefelt & Thell NT Ale Sr, Sn 0 0 
aapahirvenjäkälä, sumplav 
Chaenotheea eh/orella (Aeh.) Mi.ill. Arg. NT Ale, Dl Mkv, Ml Mi, Mp, Ml Mi, Mp, Ml St 
viherneulajäkälä, kornig nållav 
Chaenotheea stemonea (Aeh.) Mi.ill. Arg. NT Ale Mkv, Sk Mi, Mp, Ml Mi, Mp, Ml St 
jauheneulajäkälä, luddnål 
C/adonia parasitiea (Hoffm.) Hoffm. NT Ale, Dl Mkv Ml Ml 
hongantorvijäkälä, dvärgbägarlav 
C/iostomum eorrugatum (Aeh.: Fr.) Fr. NT Dl Mlv Mp Ml, Mp Sh 
seinätassijäkälä, gul dropplav 
Collema parvum Degel. NT D2 Kk Ku Ku V Sh 
pikkuhyytelöjäkälä, dvärggelelav 
Conotrema populorum Gilenstam NT Dl Mk Mp Mp Sh M 
haavanuurnikka, vulkanlav 
Cyphelium karelicum (Vain.) Räsänen NT Ale, Dl Mkv, Sk Mi,O Mi,O Sh St 
aarninokijäkälä, liten sotlav 
Cyphelium tigillare (Aeh.) Aeh. NT Ale Mkv, lr Mi, Ml, Mu Mi, Ml, Mu 
keltanokijäkälä, sydlig ladlav 
Dermatoearpon baehmannii Anders NT Dl+2 K R Ku,R 
valukilpijäkälä, baehmanns sipperlav 
Dermatoearpon deminuens Vain. NT D2 Rjk R, Vr Ku,R 
härmäkilpijäkälä 
Eopyrenula leueoplaea (Wallr.) R. C. Harris NT Dl Ml, lp Mp, R, Kh Mp, R 

kiiltopistejäkälä, blanklav 
Gyaleeta ulmi (Swartz) Zahlbr. NT Ale Kk, Ml Mp, Ks, R, Ku Mp, Ks, R St St 
punavahajäkälä, almlav 
Leeidea Jurida (Aeh.) DC. (Psora Jurida) NT D2 Kk Ku Ku V Sh 

liminystyjäkälä (limisuomujäkälä), brunfjällig skivlav 
Leptogium biatorinum (Nyl.) Leighton NT D2 Kk R,Ku R,Ku Sp Sh 

pikkukesijäkälä, kalkskinnlav 
Leueoearpia biatorella (Arnold) Vezda NT Dl Kk y Sh Sh 

talijäkälä 
Lobaria linita (Aeh.) Rabenh. NT Dl Th Ku Ku Sh 
tunturikeuhkojäkälä, rundflikig lunglav 
Lobaria serobieu/ata (Seop.) DC. NT Ale K, Mkv, Sk Mi, Kh, Ku, 0 Ku, Mi St St 
kalliokeuhkojäkälä, skrovellav 
Miriquidiea Ju/ensis (Hellbom) Hertel & Rambold NT Dl T Ku,R Ku Sh Sh 

pahtanystyjäkälä 
Parmeliella triptophylla (Aeh.) Mi.ill. Arg. NT Ale Mkv, Sk, K Mp, Mi, Kh, 0 Mp, Mi 
karstajäkälä, korallblylav 

Parmelina tiliaeea (Hoffm.) Hale (Parmelia tiliaeea) NT Dl Rik, Ml R, M, Kh 

riuttakarve, silverlav 

328 uhanalaisuus. 2000 



Laji 

Peltigera collina (Aeh.) Sehrad. 

varjonahkajäkälä, grynig filtlav 

Pe/tigera frippii Holt.-Hartw. 
turjannahkajäkälä 
Phaeophyscia constipata (Norrl. & Nyl.) Moberg 
pohjanlaakajäkälä, kalkkranslav 

Placopsis gelida (L.) Linds. 

tunturimyhkyjäkälä, knöllav 

Pleurosticta acetabulum (Neek.) Elix & Lumbseh 
(Parmelia acetabulum) 
pu istokarve, kyrkosgårdslav 
Psilolechia clavulifera (Nyl.) Coppins 
siimesruskeinen, skugglav 

Psora rubiformis (Aeh.) Hook. 

viherpaanujäkälä (vihersuomujäkälä), nordlig tegellav 

Pyrrhospora cinnabarina (Sommerf.) M. Choisy 
punanystyjäkälä, cinnoberflamlav 

Ramalina thrausta (Aeh.) Nyl. 
lupporustojäkälä, trådbrosklav 

Sarcosagium campestre (Fr.) Poetseh 

kenttäjäkälä 

Sc/erophora coniophaea (Norman) 
Mattsson & Middelborg 

härmähuhmarjäkälä, rödbrun blekspik 

So/orina bispora Nyl. 
tunturikuppijäkälä, tvåsporig säeklav 
Stereocaulon incrustatum Flörke 

hentotinajäkälä, grynig påskrislav 

Synalissa symphorea (Aeh.) Nyl. 
rupujäkälä 
Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr. 

verkkonapajäkälä 
Umbilicaria lyngei Sehol. 
vuorinapajäkälä 

Umbilicaria nylanderiana (Zahlbr.) H. Magn. 

nyylänapajäkälä 
Umbilicaria virginis Sehaer. 

villanapajäkälä, jungfrulav 
Usnea barbata (L.) F.H. Wigg., s. lat. (U. scabrata) 
partanaava (ryppynaava), gropig skägglav 
Usnea wasmuthii Räsänen 
etelännaava 

Lähes puolella (45%) silmälläpidettävis
tä jäkälistä ensisijainen elinympäristö 
on metsä, erityisesti vanha metsä; 29 
% :lla lajeista kallio ja 14 % :lla tunturi
paljakka. 

Tärkeimmät silmälläpidettävien laji
en taantumisen syyt ovat kuluminen (22 
%),metsien puulajisuhteiden muutok
set (27%) ja metsien ikärakenteen muu
tokset (20% ). Yhteensä erilaiset metsien 
hoito- ja taloustoimet ovat silmälläpide
tävyyden syynä puolella ( 49 %) NT -luo
kan jäkälistä; seitsemällä lajilla syy on 
tuntematon (14% ). 

Tämänhetkisistä uhkatekijöistä tär
keimmät ovat kuluminen (31 % ), metsi
en puulajisuhteiden muutokset (22% ), 

Suomen lajienuhanalaisuus 2000 

Luokka Kriteerit Elinym- Uhanalai-
päristö suudensyy 

NT Ale, Dl K, Mkv, Mlv Mp, Mi, Ks, Kh 

NT Dl K 

NT D2 Kk Ku 

NT D2 Tl, Kk Ku 

NT Dl lp, lh, Mlv Mp,N 

NT D2 Mkv, K Mi 

NT D2 Kk Ku 

NT Ale, Dl Mkv, Sk Mi, Mp 

NT Ale, Dl Mkv, K, Sk Mi, R, Kh 

NT Dl Mk, lr 

NT Ale Mkv, Mlv, Sk Mp, Mi, Kh 

NT D2 T, Kk Ku 

NT D2 Rih, Rjh Ku,R 

NT Dl Kk 

NT D2 Tl, K 

NT D2 Tl 

NT Dl K Ku,R 

NT D2 Tl 

NT Ale Mkv, Sr Kh, Mi 

NT Ale, D2 M Mi, Mp, Kh 

metsien ikärakenteen muutokset (18%) 
ja kannan pienuus (14% ). 

Uhka- 1990 2000 
tekijä 

Mi, Mp, Ku, Kh St 

y 

Ku Sh Sh 

Ku 

Mp, N M 

Mi Sp Sh 

Ku Sh Sh 

Mi, Mp 

Mi, R St St 

y 

Mp, Ml V Sh 

Ku Sh 

Ku V Sh 

y V Sh 

y 

y 

Ku,R 

y 

M V St 

M St 
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Uhanalaisluokitusten vertailu 

Taulukko 4.8.5. jäkälien jakautuminen luokkiin vanhalla ja uudella arviointi menetelmällä. 

Uusi menetelmä 

RE CR 

Vanha menetelmä 
H 24 
E 16 
V 5 
St 
Sh 6 
Sp 
M 
Ei luokkaa 

Yhteensä 24 27 

Uudella arviointimenetelmällä arvioi
tiin uhanalaisiksi 99 jäkälälajia, mikä on 
26 lajia vähemmän kuin vanhalla arvi
ointimenetelmällä E-, V- ja S -luokkiin 
luokiteltujen lajien maara (125 
lajia).Uudella menetelmällä uhanalai
siksi (CR, EN, VU) luokitellut jäkälät 
saivat kuutta vaarantunutta lajia lukuun 
ottamatta myös vanhan menetelmän 
mukaisen luokan. Uudella menetelmäl
lä silmälläpidettäviksi luokitelluista 49 
jäkälälajista parikymmentä jäi vanhalla 
menetelmällä ilman luokkaa. Suuri osa 
vain uudella menetelmällä uhanalaisik
si ja silmälläpidettäviksi luokitelluista 
jäkälälajeista on luettelossa harvinaisuu
tensa eli D-kriteerin perusteella. Valta
osa näistä on kallioilla, etenkin kalkki-

Muutokset edelliseen luetteloon 

EN vu NT DD Yhteensä 

24 
10 26 
10 9 24 

15 10 25 
7 15 19 47 

3 3 
4 

6 19 409 

27 45 49 

kallioilla kasvavia jäkäliä (esiin. kupru
pakurajäkälä, Toninia rosulata) ja moni 
myös tunturialueiden lajeja ( esim. jäyk
kätinajäkälä, Stereocaulon coniophyllum). 
Tällaisten lajien yleisin uhkatekijä on 
populaatioiden pienuudesta johtuva hä
viämisriski. Toinen uudella menetelmäl
lä esiin noussut suuri ryhmä on voimak
kaan taantumisensa vuoksi silmälläpi
dettäviksi (NT) luokitellut, mutta van
halla menetelmällä runsautensa vuoksi 
luokittelematta jäävät lajit. Nämä ovat 
useilnmiten vanhojen metsien ja lehto
jen lajeja, esimerkkeinä raidanpiilojäkä
lä (Arthonia incarnata), hongantorvijäkä
lä (Cladonia parasitica) ja karstajäkälä 
(Parmeliella triptophylla). Uhkana ovat 
erilaiset metsien käsittelytoimenpiteet 

Taulukko 4.8.6. Jäkälien uhanalaisuus eri vuosina vanhalla arviointi menetelmällä. 

H E V St 

2000 24 26 24 25 
1990 20 24 29 13 
1985 10 12 14 12 

Vuoden 1990 uhanalaisarvioinnissa oli 
mukana yhdeksän lajia, jotka eivät ole 
uudessa tarkastelussa mukana. Aiemmin 
jäkälien mukana uhanalaisiksi arvioi
duista lajeista seitsemän on siirretty 
sienten mukana käsiteltäviksi. Hävin
neiksi luokitelluista nämä ovat loisnoki
jäkälä (Cyphelium sessile), aidaspampuk
ka (Sphinctrina anglica) ja suomenpam
pukka (S. porrectula), vaarantuneista 
haavansojokka (Phaeocalicium populne
um) ja silmälläpidettävistä varjoparakka 
(Microcalicium arenarium) ,liekoneulakka 
(Chaenothecopsis debilis) sekä pikkuneu-

Sh Sp Yhteensä M 

47 3 149 24 
27 18 131 13 
25 6 79 

lakka (C. nana). Aiemmin silmällä pidet
täväksi puutteellisesti tunnetuksi (Sp) 
luokiteltu männynnokijäkälä ( Cyphelium 
pinicola) on osoittautunut Inääritysvir
heeksi, eikä se kuulu Sumnen lajistoon. 
1990 erittäin uhanalaiseksi (E) luokiteltu 
idännaava (Usnea extensa) on nyt sisälly
tetty silonaavaan (U. glabrescens), joka ei 
ole uhanalainen laji. 

Aiemmin vaarantuneeksi luokiteltu 
ryppynaava (Usnea scabrata) on sisälly
tetty partanaavaan (U. barbata s. lat.), 
joka on uudessa arvioinnissa sijoitettu 
silmälläpidettävien luokkaan. 



24 jäkälälajia poistettiin hävinneiden, 
uhanalaisten ja silmälläpidettävien laji
en luettelosta ja siirrettiin vanhan mene
telmänmukaiseenluokkaanM (muuttu
nut arviointi). Kolme aiemmin hävin
neeksi luokiteltua lajia siirrettiin tähän 
luokkaan puutteellisten tietojen takia: 
etelänkultajäkälä (Caloplaca obscurella), 
piilonystyjäkälä ( Leeidea demolita) ja hä-

meentyynyjäkälä (Micarea melanobola). 
1990 vaarantuneeksi luokiteltu (V) hen
toneulajäkälä (Chaenotheca gracillima) 
siirrettiin M -luokkaan, sillä siitä on mo
nia uusia havaintoja. Yhdeksän aiemmin 
Sh:ksi, kolme St:ksi ja kolme Sp:ksi luo
kiteltua lajia siirrettiin useiden uusien 
havaintojen takia M-luokkaan, esim. 
pahtatorvijäkälä (Cladonia luteoalba), tun-

Luettelo vanhalla arviointimenetelmällä luokitelluista jäkälistä, jotka eivät uudella 
menetelmällä ole uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

Laji Luokka 1990 2000 

Ca/ieium adaequatum Nyl. LC Sp M 
lepännuppijäkälä, mörkhövad spiklav 
Calieium denigratum (Vain.) Tibell LC St M 
männynnuppijäkälä, blanksvart spiklav 
Caloplaca chrysodeta (Vain. ex Räsänen) Dombr. (Leproplaca c.) LC Sh M 
varjokultajäkälä, guldorangelav 
Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & Forssell LC Sh M 
linnakultajäkälä, matt orangelav 
Chaenotheca graeillima (Vain.) Tibell LC V M 
hentoneulajäkälä, brunpudrad nållav 
Chaenotheca /aevigata Nadv. LC Sp M 
siloneulajäkälä, nordlig nållav 
C/adonia fo/iacea (Willd.) Schaer. LC Sh M 
jalotorvijäkälä, älghornslav 
C/adonia glauca Flörke LC Sp M 
hankotorvijäkälä, grå bägarlav 
C/adonia luteoa/ba Wheldon & A. Wilson LC Sh M 
pahtatorvi jäkälä 
Col/ema tenax (Sw.) Ach. LC Sh M 
nahkahyytelöjäkälä, seg geiEf!lav 
Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr. LC Sh M 
kalkkivahajäkälä, kraterlav 
Hypogymnia austerodes (Nyl.) Räsänen LC Sh M 
tunturipaisukarve, mörk blåslav 
Leeidea albofuscescens Nyl. LC St M 
kuusennystyjäkälä (aarninystyjäkälä) 
Leptogium plicatile (Ach.) Leight. LC Sh M 
poimukesijäkälä, smal skinnlav 
Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold LC St M 
sormikesijäkälä, dvärgtufs 
Ramalina capitata (Ach.) Nyl. LC Sh M 
pallorustojäkälä, knölbrosklav 
Usnea glabrescens (Vain.) Vain. LC (E) (M) 
silonaava (Usnea extensa, idännaava sis. nyk. tähän lajiin) 
Caloplaca obscurella (Körb.) Th. Fr. DD H M 
etelänkultajäkälä 
Leeidea demolita Vain. DD H M 
piilonystyjäkälä 
Micarea botryoides (Nyl.) Coppins DD Sp Sp 
kolotyynyjäkälä 
Micarea eximia Hedl. DD Sp Sp 
taigatyynyjäkälä 
Micarea melanobo/a (Nyl.) Coppins DD H Sp 
hämeentyynyjäkälä 
Ramalina calicaris (L.) Fr. DD Sp M 
koururustojäkälä, rännformig brosklav 
Ramalina elegans (Bagl. & Car.) Jatta DD Sp M 
sirorustojäkälä, elegant brosklav 
Moelleropsis humida (Kullh.) Coppins & P. M. j0rg. NE H M 
nuhrujäkälä, småfruktig blågryn 
Cyphelium pinicola Tibell Sp M 
männynnokijäkälä, fjällsotlav 
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turipaisukarve (Hypogymnia austeroides ), 
kuusennystyjäkälä (Lecidea albofusces
cens) ja sormikesijäkälä (Leptogium tere
tiusculum). 

Vuoden 1990 arvioinnissa hävinneik
si luokitelluista 20 jäkälästä 14 on edel
leenluokiteltu hävinneiksi.1990-luvun 
puolivälissä löydettiin kahden hävin
neeksi arvioidun lajin, täplähyytelöjäkä
län (Collema fragrans) ja tupsurustojäkä
län (Ramalina roesleri) uudet esiintymät, 
ja lajit on nyt luokiteltu erittäin uhan
alaisiksi. 

Vanhalla menetelmällä arvioituna 
uhanalaisten ja silmälläpidettävien jäkä
lälajien määrä on noussut 1990-luvun 
aikana 131:stä 149ään. Merkittävä osa 
uusista uhanalaisista lajeista on voimak
kaasti taantuneita metsälajeja, kuten 
saarnenpistej äkälä (Acrocordia gemmata), 
kuusenpiilojäkälä (Arthonia leucopellaea) 
ja sysinuppijäkälä (Calicium abietinum). 

Uhanalaisuuden syissä ja ensisijaisis
sa elinympäristöissä ei ole oleellisia ero
ja luetteloja verrattaessa. Tunturipalja
koiden ja kallioiden suhteellinen osuus 
uhanalaisten jäkälien elinympäristöinä 
on jonkin verran kasvanut, ja vastaavas
ti metsien vähentynyt. Tämä selittyy 
pääosin sillä, että nykyisessä luokittelus
sa on mukana jonkun verran edellisessä 
luokittelussa arvioimatta jätettyjä kallio
ja tunturiympäristöjen harvinaisia jäkä
lälajeja. 

Suojelu ja seuranta 

Kuluneen vuosikymmenen aikana jäkä
lien suojelu on edennyt lähinnä suoje
lualueohjelmien toteutumisen myötä ja 
muiden suojelualueiden perustamisen 
avulla. Vanhojen metsien suojeluohjel
malla on suuri merkitys uhanalaisten 
jäkälien kannalta. Monien uhanalaisten 
jäkälien esiintymät jäävät kuitenkin 
edelleen suojelualueiden ja -ohjelmien 
ulkopuolelle. Suojelusuunnitelma on 
laadittu noin 20 jäkälälajille, mutta yh
tään näistä ei ole vielä toteutettu. Ensisi
jaisesti jäkälien suojelemiseksi toteutet
tuja toilnenpiteitä ei ole muutenkaan 
tehty juuri lainkaan. 

Uhanalaisten jäkälien esiintymien 
suojelua ja seurantaa vaikeuttaa puut
teellinen tietämys niiden kasvupaikois-

ta. Usealla uhanalaisella tai silmälläpi
dettävällä jäkälälajilla ei ole yhtään sel
laista esiintymää, jonka sijainti tunnet
taisiin tarkoin. Jäkälien suojelussa koros
tuukin niille sopivien, potentiaalisten 
elinympäristöjen suojelu ja hoito. 

Jäkäläsekavarsien pitkäikäisyyden 
vuoksi elinympäristöjen muutoksen vai
kutus voi näkyä jäkäläpopulaatioissa 
vasta pitkän viiveen jälkeen. Uhanalai
nen laji voi parhaimmillaan säilyä vielä 
vuosikymmeniä epäedulliseksi muuttu
neelia kasvu paikalla. Siksilyhyellä aika
välillä on usein mahdotonta arvioida 
luotettavasti erilaisten suojelutoimenpi
teiden vaikutusta jäkäläpopulaatioihin. 

Uhanalaisten jäkälien säilymistä voi
daan edistää suojelualueiden lisäksi 
myös rajoitetussa talouskäytössä olevil
la alueilla, kunhan lajien elinympäristö
vaatimusten täyttymisestä huolehdi
taan. Rajoitettu metsätalouskäyttö, esi
merkiksi havupuiden poimintahakkuut 
tai pienaukkohakkuut, ei välttämättä 
vaikuta haitallisesti useimpien metsäjä
kälien populaatioihin. Olennaista on, 
että riittävä määrä vanhaa ja lahoavaa 
puustoa jää metsään. Joillekin lajeille 
kasvupaikan riittävä avoimuus voi jopa 
olla säilymisen perusedellytys. 

Uhanalaisten epifyyttij äkälien suoj e
lua edistetään talousmetsissä parhaiten 
lisäämällä kelojen ja pökkelöiden, van
hojen lehtipuiden (etenkin haavan ja 
raidan) sekä jalopuiden määrää. Lisäksi 
on tärkeätä jättää hakkuiden ja niiden 
vaikutusten ulkopuolelle korvetjakalli
oiden varjorinteet 

Kalliokasvupaikkojen pienilmaston 
säilyttämisestä on huolehdittava lajista 
riippuen joko suojapuustoa säästämällä 
tai varjostavaa puustoa poistamalla. Vir
kistyskäyttöä ja rakentamista tulee ohja
ta uhanalaisten kallio-ja maajäkälien 
kasvupaikoilla niin, että esiintymät eivät 
joudu alttiiksi kulumiselle. Myös sulan 
kauden aikana maastossa moottoriajo
neuvoilla liikkumisen ja porojen ylilai
dunnuksen aiheuttamaan maaston ku
lumiseen tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota. Puistoissa ja pihoissa tulisi 
säilyttää vanhoja järeitä lehtipuita, ja 
niittyä ja ketoja tulisi hoitaa niin, että ne 
säilyvät avoimina. Arvokkaiden kalkki
ja serpentiniittikallioiden suojelusta tu-



lisi huolehtia. Lisäksi huomattava osa 
uhanalaisista ja silmälläpidettävistä jä
kälistä hyötynee metsä- ja luonnonsuo
jelulakikohteiden sekä muiden metsä
luonnon arvokkaiden elinympäristöjen 
säästämisestä. 
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Koosteet ja vertai 1 ut 

5.1 Arvioinnin tulosten 
jakautuminen 
eliöryhmittäin 

Tieto Suomen eliölajien lukumäärästä 
on hieman tarkentunut 1990-luvun aika
na. Kokonaismääräksi arvioidaan nyt 
noin 43 000 lajia (taulukko 5.1.). Se on 
noin 1 000 lajia suurempi kuin vuoden 
1990 arvio. Erityisesti selkärangattomien 
eläinten sekä putkilokasvien lajimäärät 
ovat kasvaneet. Selkärangattomien mää
rän kasvuun ovat syynä uudet hyönteis
lajilöydöt sekä alempien selkärangaton
ryhmien tarkentunut lajimääräarvio. 
Putkilokasvien lukumäärää on kasvatta
nut apomiktisten lajien ja uustulokkai
den ottaminen huomioon kokonaismää
rässä. Itiökasvien arvioitu määrä on 

puolestaan vähentynyt. Syynä on yksin
omaan tarkentunut arviolevien lajimää
rästä. Sienten (jäkälät mukaan lukien) 
lajimäärä on pysynyt ennallaan. Suomen 
heltta- ja kotelosienten tässä yhteydessä 
ensi kertaa laadittu lajiluettelo on lisän
nyt jonkin verran lajimääriä. Jäkälienkin 
lajimäärä on todellisuudessa kasvanut, 
sillä lähes 200 aiemmin jäkäliin luettua 
lajia on siirretty sienten yhteyteen. Vas
taavasti muiden sieniryhmien lajimää
räarvio on hieman pienentynyt. 

Suomen eliölajeista hieman runsas 
puolet (56 %) on jouduttu jättämään 
tarkastelun ulkopuolelle. Tähän on ollut 
kaksi syytä. Suuri määrä hyönteisiä, eri
tyisesti kaksisiipisiä ja pistiäisiä tunne
taan edelleen niin huonosti, että uhan
alaisuusarviointia ei voitu edes yrittää 

Taulukko 5.1. Arvioinnin tulokset eliöryhmittäin. 

Hävinneet Uhanalaiset Silmällä- Elinvoimaiset Riittävät tiedot 
pidettävät arvioiduista 

lkm osuus lkm osuus lkm osuus lkm osuus lkm osuus 

Selkärankaiset 8 2,3% 50 14,5% 52 15,0% 236 68,2% 346 95,3% 
Nisäkkäät 2 3,8% 7 13,2% 8 15,1% 36 67,9% 53 91,4% 
Linnut 3 1,3% 32 14,0% 37 16,2% 156 68,4% 228 99,6% 
Matelijat 2 40,0% 1 20,0% 2 40,0% 5 100,0% 
Sammakkoeläimet 1 20,0 o/o 4 80,0% 5 100,0% 
Kalat 3 5,5% 8 14,5 o/o 6 10,9% 38 69,1% 55 83,3% 

Selkärangattomat 104 1,2% 759 8,8% 572 6,7% 7164 83,3% 8599 83,5% 
Nivelmadot 1 0,9% 108 99,1% 109 63,7% 
Nilviäiset II 7,6% 26 18,1% 107 74,3% 144 94,1% 
Perhoset 25 1,1% 241 10,4% 126 5,4% 1920 83,0% 2312 96,3% 
Kovakuoriaiset 54 1,6% 347 10,4% 196 5,9% 2730 82,1% 3327 92,9 o/o 
Muut hyönteiset 21 0,8% 143 5,7% 202 8,0% 2161 85,6% 2526 66,4% 
Muut niveljalkaiset 4 2,2% 16 8,8% 22 12,2% 138 76,2% 181 96,3 o/o 
Muut selkärangattomat 

Putkilokasvit 7 0,6% 180 14,9 o/o 93 7,7 o/o 928 76,8% 1208 97,4 o/o 

ltiökasvit 25 2,8 o/o 142 15,8 o/o 108 12,0 o/o 626 69,5% 901 91,8 o/o 
Lehtisammalet 17 2,9% 91 15,3% 69 11,6% 418 70,3% 595 91,3% 
Maksasammalet 8 3,9 o/o 45 22,1% 27 13,2% 124 60,8% 204 93,2% 
Levät 6 5,9% 12 11,8% 84 82,4% 102 91,9% 

Sienet 42 1,0% 374 9,3 o/o 235 5,8% 3376 83,8 o/o 4027 68,7% 
Heltta- ja kupusienet 5 0,4% 121 9,7% 79 6,3% 1048 83,6% 1253 68,2% 
Kääväkkäät 5 0,7% 115 17,1% 75 11,2% 476 70,9% 671 79,4% 
Kotelosienet 6 1,0% 29 5,1% 21 3,7% 517 90,2% 573 51,3% 
Piensienet 2 0,4% 10 2,0% II 2,2% 473 95,4% 496 81,0% 
Jäkälät 24 2,3% 99 9,6% 49 4,7% 862 83,4% 1034 71,3% 

Yhteensä 186 1,2 o/o 1505 10,0 o/o 1060 7,0 o/o 12330 81,8 o/o 15081 80,5 o/o 

Supmen laj~:~ll uhapalaJ~uus 2000 

5 

Arvioidut lajit Kokonais-
lajimäärä 

lkm osuus lkm 

363 94,8% 383 
58 89,2% 65 

229 95,4% 240 
5 100,0% 5 
5 100,0% 5 

66 97,1% 68 

10298 38,7% n.26600 
171 96,6% 177 
153 95,0% 161 

2402 99,3% 2420 
3581 98,4% 3640 
3803 27,6% n. 13790 

188 6,5% n. 2900 
n. 3500 

1240 38,3 o/o n.3200 

982 16,7% n. 5900 
652 98,5% 662 
219 99,1% 221 
111 2,2% n. 5000 

5860 84,9 o/o 6906 
1836 98,9% 1857 
845 99,5% 849 

1117 53,4% 2092 
612 93,3% 656 

1450 99,9% 1452 

18743 43,6 o/o n.43000 
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soveltaa niihin. Sama koskee pienleviä 
sekä pääosaa kotelosienistä. Muissa eliö
ryhmissä arvioimaita jättämisen syynä 
on ollut joko esiintymisen satunnaisuus 
Suomessa tai se, että Suomi ei kuulu la
jin luontaiseen levinneisyysalueeseen 
taikka lajin esiintyminen täällä ei ole 
luonnonvaraista. Ensiksi mainittuun 
ryhmään kuuluu lajeja, jotka ovat eksy
neet Suomeen mm. säätilojen vaikutuk
sesta tai ehkä ihmisen kuljettamina. 
Näiden lajien laskeminen mukaan Suo
men lajistoon vaihtelee eliöryhmittäin. 
Satunnaisesti Suomeen eksyneitälintu
lajeja ei perinteisesti lueta Suomen lajis
toon ennen kuin ne ovat täällä pesineet. 
Sen sijaan kaikki tilapäisesti hyvinkin 
kaukaa vaikkapa tuulenmukanakulkeu
tuneet perhoset on aina laskettu mukaan 
Suomen perhoslajien lukumäärään. 
Niinpä perhosten tarkkaa Suomessa li
sääntyvien lajien määrää ei ole selvitet
ty. Lajeja, jotka eivät elä Suomessa luon
taisella levinneisyysalueellaan, on eniten 
putkilokasvien joukossa. Määrä on lähes 
500lajia. 

Arvioitujen lajien osuus koko laji
määrästä ( 44 %) vastaa edellisessä tar
kastelussa vuonna 1990 arvioitua osuut
ta ( 42% ). Vuosien 1990 ja 2000 tarkaste
lut ovat siis likimäärin vastaavanlaajui
set. Arvioiduista lähes 19 000 lajista vii
dennes (8% Suomen koko lajimäärästä) 
eli runsas 3 600 lajia katsottiin kuuluvik
si puutteellisesti tunnettujen ryhmään. 
Näistä pääosa on lajeja, jotka voitaisiin 
sijoittaa myös ryh1nään arvioimatta jäte
tyt. Erityisesti sieniryhmien DD-lajit 
kuuluvat näihin. Osa DD-lajeista sen 
sijaan kuuluu mahdollisiin uhanalaisiin 
tai silmälläpidettäviin lajeihin, mutta 
riittämättömien tietojen vuoksi tätä ei 
ole pystytty arvioimaan. 

Riittävät tiedot uhanalaisuuden arvi
oimiseen katsottiin olevan noin 15 000 
lajista. Tämä edustaa 35 % Suomen laji
määrästä. Arvioiduista lajeista 82% kat
sottiin elinvoimaisiksi. Sumnesta on hä
vinnyt 186lajia eli 1,2 % arvioiduista la
jeista. Uhanalaisiksi on todettu 1505lajia 
(10,0 %) eli joka kymmenes laji on Suo
messa uhanalainen. Silmälläpidettäviä 
lajeja on 1060 (7,0% ). 

Arvioitujen lajien osuus koko laji
määrästä ( 44 %) vastaa edellisessä tar-

kastelussa vuonna 1990 arvioitua osuut
ta (42 % ). Nyt arvioituihin lasketaan 
kuitenkin mukaan sellaisia puutteelli
sesti tunnettuja lajeja, joita vuoden 1990 
tarkastelussa ei huomioitu. Tästä syystä 
riittävät tiedot -ryhmä (15 081lajia, 35% 
koko lajimäärästä) vastaa paremmin 
edellisellä kerralla tehtyä arviota. Tästä 
ryhmästä taas puuttuu varsin paljon nii
tä puutteellisesti tunnettuja lajeja, jotka 
edellisessä arvioinnissa luokiteltiin sil
mälläpidettäviksi puutteellisesti tunne
tuiksi. Vuosien 1990 ja 2000 tarkastelut 
ovat siis likimäärin vastaavanlaajuiset. 

Edellisessä uhanalaisarviossa hävin
neiksi katsottiin 138 lajia (0,8 % arvioi
duista lajeista). Uhanalaisiksi puoles
taan katsottiin 1692lajia. Tässä määrässä 
ovat hävinneet lajit mukana. Uhanalais
ten lajien osuus oli 9,6 % arvioiduista 
lajeista. Kun uudella menetelmällä arvi
oidut hävinneet ja uhanalaiset lajit las
ketaan yhteen, saadaan 1691lajia eli lä
hes täsmälleen sama määrä kuin edelli
sessä arvioinnissa. Suhteellinen osuus 
tarkastelluista lajeista on kuitenkin hie
man kasvanut. Nyt se on 11,1 %. 

Hävinneiden lajien lukumäärä on 
suhteellisesti suurin itiökasvien ja selkä
rankaisien eläinten joukossa. Itiökas
veista 2,8% ja selkärankaisista 2,3% ei 
enää kuuluu Suomen lajistoon. Vähiten 
on hävinnytputkilokasveja (0,6% ). Yk
sittäisistä eliöryhmistä häviämistilaston 
kärkitilaa pitää kalat (5,5% ). Sen jälkeen 
seuraavat maksasammalet (3,9% ), ni
säkkäät (3,8% ), lehtisammalet (2,9%) ja 
jäkälät (2,3% ). Hyönteisryhmistä suurin 
kato on käynyt kovakuoriaisien keskuu
dessa (1,6% ). Lukumääräisesti eniten on 
hävinnyt hyönteisiä, mm. kovakuoriai
sia 54 ja perhosia 25lajia. 

Uhanalaisista lajeista yli puolet (804 
lajia, 53 %) kuuluu vaarantuneiden ryh
mään. Suurimmassa häviämisvaarassa 
(äärimmäisen uhanalaiset) olevia lajeja 
on 249 eli 16 % uhanalaisista lajeista ja 
1,6 % koko arvioidusta lajimäärästä. 
Erittäin uhanalaisia lajeja on 452 (Tauluk
ko5.2.). 

Eniten uhanalaisia lajeja on itiökasvi
en, putkilokasvien ja selkärankaisien 
eläinten ryhmissä, joista ensiksi ja vii
meksi mainittu ryhmä ovat myös hävin
neiden luku1näärätilaston kärjessä. Yk-



Taulukko 5.2. Lajien jakautuminen uhanalaisuusluokittain. 

CR EN 

lkm lkm 

Selkärankaiset 8 15 
Nisäkkäät 1 5 
Linnut 6 6 
Matelijat 
Sammakkoeläimet 
Kalat 1 4 

Selkärangattomat 99 242 
Nivelmadot 1 
Nilviäiset 1 3 
Perhoset 35 79 
Kovakuoriaiset 50 112 
Muut hyönteiset 13 39 
Muut niveljalkaiset 8 
Muut selkärangattomat 

Putkilokasvit 32 52 

ltiökasvit 20 37 
Lehtisammalet 13 29 
Maksasammalet 6 7 
Levät 1 1 

Sienet 90 106 
Heltta- ja kupusienet 31 35 
Kääväkkäät 22 31 
Kotelosienet 7 10 
Piensienet 3 3 
Jäkälät 27 27 

Yhteensä 249 452 

sittäisistä ryhmistä selvää kärkitilaa 
uhanalaisten osuudessa (jos jätetään 
muutaman lajin matelijat ja sammakko
eläimet huomiotta) pitää maksasamma
let, peräti 22% maksasmnmallajeista on 
uhanalaisia. Keskimääräistä selvästi suu
rempi suhteellinen osuus Iajistosta on 
uhanalaista kääväkkäiden (17% ), lehti
sammalten (15 % ), putkilokasvien (15 
%),lintujen (14%) ja nisäkkäiden (13%) 
ryhmissä. Hyönteisryhmistä parhaim
min tunnetut kovakuoriaiset (10 %) ja 
perhoset (10 %) edustavat koko lajiston 
keskiarvoa. Muiden selkärangattomien 
eläinten ryhmissä uhanalaisten osuus on 
selvästi pienempi. Vain yksi 108 nivelma
clasta on uhanalainen. Myös sienten ryh
mässä helttasienten (10%) ja jäkälien (10 
%) uhanalaisten lajien osuus on hyvin 
lähellä kaikkien eliölajien keskimääräis
tä osuutta, sen sijaan kotelosienten (5%) 
ja piensienten (2%) joukosta uhanalaisia 
on löytynytpaljon vähemmän. 

Häviämisvaarassa olevia CR-lajeja 
(taulukko 5.2) on suhteessa eniten kasvi
en ja sienten uhanalaisten lajien joukos
sa. Suhteellinen osuus on suurin jäkälil-

Suomen lajien qhanalai~uus2()()0 

vu Uhanalaiset 
yhteensä 

Hon lkm 

27 50 
1 7 

20 32 
2 2 
1 1 
3 8 

418 759 
1 

7 II 
127 241 
185 347 
91 143 
8 16 

96 180 

85 142 
49 91 
32 45 
4 6 

178 374 
55 121 
62 115 
12 29 
4 10 

45 99 

804 1505 

lä (27% uhanalaisista jäkälälajeista). Sen 
jälkeen seuraavat helttasienet (26%) ja 
kääväkkäät (19% ). Putkilokasveissa vas
taava osuus on 18 %ja lehti- ja maksa
sammalilla molemmilla 13 %. 

Silmälläpidettävien lajien (NT) 
osuus on suurin selkärankaisryhmissä 
(15% ). Myös silmälläpidettäviä itiökas
veja (12 %) on paljon keskimääräistä 
enemmän. Yksittäisistä eliöryhmistä 
suhteessa runsaimmin NT -lajeja on nil
viäisten (18 %) joukossa. Tämän jälkeen 
seuraavatlinnut (16% ), nisäkkäät (15%) 
ja maksasammalet (13% ). Keskimääräis
tä vähem1nän silmälläpidettäviä on 
pien- ja kotelosienten (2 ja 3% ), jäkälien 
(5 %) sekä monien hyönteisryhmien 
(perhoset 5 % ja kovakuoriaiset 6 %) la
jistossa. Erot silmälläpidettävien lajien 
määrissä voivat johtua arviointikriteeri
en erilaisesta käytöstä eri eliöryhmissä. 
Etenkin selkärankaisten eläinten kanto
jen koon muutoksista on varsin hyvät 
tiedot. Näiden avulla pystyttiin käyttä
mään kantojen taantumiseen perustu
vaa A-arviointikriteeriä. 
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Elinvoimaisten lajien osuus vaihtelee eri 
eliöryhmissä 40 % ja 99 % välillä. Suo
men viidestä matelijalajista kaksi on 
uhanalaista ja yksi silmälläpidettävä; 
elinvoimaisia lajeja on vain kaksi. Run
saslajisemmissa ryhmissä selvästi vähi
ten elinvoimaisia lajeja on maksasam
malten joukossa (61% ). Maksasammal
lajeista kaksi viidestä on siis joko hävin
nyt, uhanalainen tai silmälläpidettävä. 
Varsin monet maksasammalet eivät 
yleensä kestä kuivumista. Tästä syystä 
ne ovat erityisen herkkiä mm. hakkui
den tai ojitusten vaikutuksille. Keski
määräistä paljon vähemmän, noin kaksi 
kolmasosaa lajistosta, on elinvoimaisia 
nisäkkäiden (68% ),lintujen (68% ),leh
tisammalten (70 %) ja kääväkkäiden (71 
%) joukossa. 

Tarkastelluista eliöryhmistä parhaim
min menestyvät uhanalaisuustarkaste
lun valossa nivelmadot joista 99 %on 
elinvoimaisia. Myös valtaosa piensieni
(95%) ja kotelosienilajeista (91 %) tulee 
toimeen nyky-Suomessa. Vähän keski
määräistä enemmän elinvoimaisia lajeja 
on myös eri hyönteisryhmissä. Viimeksi 
mainituissa ryhmissä on kuitenkin to
dennäköistä, että puutteellisesti tunne
tuiksi luokiteltujen lajien joukossa on 
kosolti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 
lajeja. 

5.2 Elinympäristöt 

Uhanalaisten lajien tärkein elinyinpäris
tö on edelleenmetsät (taulukko 5.3.). Ne 
ovat ensisijaisena elinpaikkana 37 pro
sentilla ja yhtenä elinpaikkana 46 pro
sentilla uhanalaisista lajeista. Erilaiset 
kulttuuriympäristöt ovat yhtä selvästi 
toiseksi tärkein uhanalaisten lajien elin
ympäristö,28% lajeista elää ensisijaises
ti niissä ja yli kolmasosalla (36 %) lajeja 
ne ovat yksi käytetyistä elinympäristöis
tä. Rannoilla eläviä lajeja on 11 %, kalli
oilla 8%, vesissä 7%, soilla 4% ja tuntu
reilla 4 %. Yhtenä elinympäristönä vas
taavat osuudet ovat: rannat 16 %, kalliot 
12%, vedet 9 %, suot 8 %ja tunturit 6 % 
(taulukko 5.4.). 

Hävinneiden lajien elinympäristöja
kautuma (taulukko 5.5.) poikkeaa varsin 

paljon uhanalaisten jakautumasta. Eni
ten lajeja on kadonnut perinne- ja muis
ta kulttuuriyn1päristöistä (39 % ). Seu
raavaksi eniten on hävinnyt metsälajeja 
(33% ). Rantojenlajeja hävinneiden jou
kossa on 9 %, vesien 8 %, kallioiden 6 %, 
soiden2% ja tuntureidenlajeja 1 %. Eri 
eliöryhmien osuudet eri elinyinpäristö
jen hävinneistä lajeista vaihtelevat suu
resti. Metsistä on kadonnut erityisesti 
selkärangattomia eläimiä, etenkin kova
kuoriaisia sekä sieniä. Vesien hävinneet 
lajit ovat lähes kaikki selkärankaisia eläi
miä ja hyönteisiä. Rannoilta on kadon
nut useiden eliöryhmien lajeja, kallioil
ta puolestaan lähes yksinomaan samma
liaja jäkäliä. Perinne- ja muista kulttuu
riympäristöistä kadonneet lajit ovat val
taosin hyönteisiä, kuten kovakuoriaisia, 
perhosia ja pistiäisiä. Myös sammaliaja 
sieniä on joukossa muutamia, sen sijaan 
-yllättävää kyllä- putkilokasveja vain 
yksi laji. 

Silmälläpidettävien lajien elinympä
ristöjakautuma (taulukko 5.7.) noudatte
lee uhanalaisten lajien jakautumaa (tau
lukko 5.3.). Metsät ovat selkeästi tärkein 
elinympäristö (39% ja yhtenä ympäris
tönä 47% ). Kulttuurilajeja on huomatta
vasti vähemmän kuin uhanalaisten j ou
kossa (23 % ja 32 %) , ran tala j ej a on lähes 
sama määrä (10 % ), vesilajeja selvästi 
enemmän (10% ), samoin tunturilajeja (6 
%).Monet pohjoiset lajit esiintyvät hy
vin suppealla alueella, mutta niiden kan
tojen ei ole yleensä voitu havaita taan
tuneen. Useimmat lajit ovatkin tästä 
syystä sijoittuneet silmälläpidettävien 
ryhmään harvinaisuuden perusteella. 

Nykyisen ja edellisen 1nietinnön väli
sen vertailun vuoksi hävinneet ja uhan
alaiset lajit on laskettu yhteen. Näin saa
tu elinympäristöjakautuma poikkeaa 
varsin paljon vuoden 1990 arvioista. 
Metsien osuus on pienentynyt yli 6 pro
senttiyksikköä, kun taas kulttuurialuei
den osuus on kasvanut 8 prosenttiyksik
köä. Rantojen osuus on kasvanut 2,5 pro
senttiyksikköä, mutta vesien pienenty
nyt 3 ja kallioiden lähes 1,5 prosenttiyk
sikköä. Muiden ympäristötyyppien 
1nuutokset jäävät alle prosenttiyksikön 
suuruisiksi. Muutoksia ja niiden syitä 
tarkastellaan yksityiskohtaisemmin jäl
jempänä luvussa 5.5. 
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Taulukko 5.3. Uhanalaisten lajien ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö Selkä- Selkä- Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus 5 
ran- rangat- kasvit kasvit yhteensä 
kaiset tomat 

Metsät 12 252 35 15 250 564 37,5% 
Vanhat kangasmetsät 4 69 1 70 144 
Muut kangasmetsät 3 8 3 1 24 39 
Vanhat lehtometsät 1 58 7 32 98 
Muut lehtometsät 2 66 26 5 120 219 
Harjumetsät 15 6 21 
Metsäpaloalueet ym. 29 29 
Metsät erittelemättä 2 7 1 4 14 

Suot 1 14 18 25 9 67 4,5% 
Letot 3 17 13 4 37 
Nevat 1 2 1 1 2 7 
Rämeet 5 1 6 
Korvet 2 9 2 13 
Suot erittelemättä 2 2 4 

Vedet 20 48 II 21 3 103 6,8% 
Itämeri 5 1 2 2 10 
Järvet ja lammet 9 24 3 5 41 
Joet 6 II 2 19 
Purot 7 7 14 
Kosket 1 1 2 
Lähteiköt 4 4 6 3 17 

Rannat 5 98 37 9 13 162 10,8% 
Itämeren hietikkorannat 45 6 2 53 
Itämeren niitty- ym. rannat 2 20 9 3 1 35 
Itämeren sora- ym. rannat 3 2 5 
Itämeren tulvarannat 2 4 6 
Itämeren rannat erittelemättä 1 1 1 3 6 
Järvien ja jokien hietikkorannat 10 1 1 12 
Järvien ja jokien niitty- ym. rannat II 5 1 1 18 
Järvien ja jokien sora- ym. rannat 1 4 5 
Järvien ja jokien tulvarannat 6 6 
Järven- ja joenrannat erittelemättä 1 5 3 6 15 
Rannat erittelemättä 1 1 

Kalliot II 14 56 44 125 8,3% 
Kalkkikalliot ja -louhokset 2 5 41 28 76 
Serpentiinikalliot ja -maa 7 2 2 II 
Kalliot erittelemättä 9 2 13 14 38 

Tunturipaljakat 6 16 15 16 10 63 4,2% 
Tunturikankaat 4 4 5 3 1 17 
Tunturikalliot, -louhikot ja -kivikot 8 2 9 5 24 
Tunturiniityt 1 4 5 
Tunturikosteikot 2 2 4 3 1 1 
Tunturipaljakat erittelemättä 1 1 4 6 

Perinneympäristöt ym. 6 320 50 45 421 28,0% 
Kuivat niityt ja kedot 1 151 23 14 189 
Tuoreet niityt 6 8 14 
Hakamaat, lehdesniityt ym. 31 10 22 63 
Kosteat niityt ja ojanpientareet 1 10 5 16 
Ojat ja muut kaivannot 3 3 
Viljelymaat 1 56 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 3 18 8 29 
Ruderaattialueet ym. 95 1 96 
Rakennukset 1 1 2 
Perinneymp. ym. erittelemättä 3 3 

Yhteensä 50 759 180 142 374 1505 100,0% 
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Taulukko 5.4. Uhanalaisten lajien kaikki elinympäristöt. 

Elinympäristö Selkä- Selkä- Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus 
ran- rangat- kasvit kasvit yhteensä 
kaiset tomat 

Metsät 13 334 46 31 266 690 45,8 o/o 
Vanhat kangasmetsät 4 84 10 84 182 
Muut kangasmetsät 5 9 5 3 27 49 
Vanhat lehtometsät 2 63 12 43 120 
Muut lehtometsät 3 75 42 9 138 267 
Harjumetsät 40 7 2 49 
Metsäpaloalueet ym. 83 2 85 
Metsät erittelemättä 3 9 4 4 20 

Suot 4 18 35 34 32 123 8,2 o/o 
Letot 4 29 18 7 58 
Nevat 1 2 4 1 2 10 
Rämeet 7 4 II 
Korvet 2 9 15 10 36 
Suot erittelemättä 4 3 7 

Vedet 20 50 19 34 6 129 8,6 o/o 
Itämeri 12 1 5 18 
Järvet ja lammet II 26 4 3 44 
Lampareet ja allikot 3 1 1 5 

Joet 7 II 2 1 21 
Purot II 14 25 
Kosket 2 1 6 2 II 
Lähteiköt 4 12 II 5 32 

Rannat 13 139 58 15 23 248 16,5 o/o 
Itämeren hietikkorannat 1 65 8 3 77 
Itämeren niitty- ym. rannat 3 29 23 3 3 61 
Itämeren kalliorannat 1 2 3 
Itämeren sora- ym. rannat 5 7 12 

Itämeren tulvarannat 1 3 7 II 
Itämeren rannat erittelemättä 3 4 1 2 10 
Järvien ja jokien hietikkorannat II 3 1 1 16 
Järvien ja jokien niitty- ym. rannat 1 28 15 2 1 47 

Järvien ja jokien kalliorannat 2 2 4 
Järvien ja jokien sora- ym. rannat 3 5 8 
Järvien ja jokien tulvarannat 1 6 1 8 
Järven- ja joenrannat erittelemättä 4 8 2 8 6 28 
Rannat erittelemättä 1 1 

Kalliot 2 33 25 76 52 188 12,5 o/o 
Kalkkikalliot ja -louhokset 5 13 50 35 103 
Serpentiinikalliot ja -maa 7 2 3 12 
Kalliot erittelemättä 2 28 6 29 18 83 

Tunturipaljakat 9 21 17 32 II 90 6,0 o/o 
Tunturikankaat 5 9 10 3 3 30 
Tunturi kalliot, -louhikot ja -kivikot II 5 17 7 40 
Tunturiniityt 4 7 II 
Tunturikosteikot 2 4 5 3 14 

Tunturipaljakat erittelemättä 2 1 1 II 4 19 

Perinneympäristöt ym. 10 393 71 8 67 549 36,5 o/o 
Kuivat niityt ja kedot 1 237 33 1 18 290 
Tuoreet niityt 20 10 30 
Hakamaat, lehdesniityt ym.55 28 3 46 132 
Kosteat niityt ja ojanpientareet 2 20 16 2 2 42 
Ojat ja muut kaivannot 4 9 2 15 

Viljelymaat 2 23 2 27 

Puistot, pihamaat ja puutarhat 5 59 3 19 86 

Ruderaattialueet ym. 1 183 18 2 204 

Rakennukset 8 1 3 12 

Perinneympäristöt ym. erittelemättä 3 1 4 

Lajien lukumäärä 1505 
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Taulukko 5.5. Hävinneiden lajien ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö Selkä- Selkä-
ran- rangat-
kaiset tomat 

Metsät 35 
Vanhat kangasmetsät 8 
Muut kangasmetsät 1 
Vanhat lehtometsät 5 
Muut lehtometsät 12 
Harjumetsät 2 
Metsäpaloalueet ym. 5 
Metsät erittelemättä 2 

Suot 
Korvet 

Vedet 4 8 
Itämeri 1 
Järvet ja lammet 1 3 
Joet 2 2 
Purot 
Kosket 
Vedet erittelemättä 3 

Rannat 1 6 
Itämeren hietikkorannat 2 
Itämeren niitty- ym. rannat 
Itämeren rannat erittelemättä 1 
Järvien ja jokien hietikkorannat 
Järvien ja jokien niitty- ym. rannat 3 
Järven- ja joenrannat erittelemättä 1 

Kalliot 1 
Kalkkikalliot ja -louhokset 
Serpentiinikalliot ja -maa 
Kalliot erittelemättä 1 

Tunturipaljakat 1 
Tunturikankaat 1 

Perinneympäristöt ym. 3 53 
Kuivat niityt ja kedot 32 
Hakamaat, lehdesniityt ym. 4 
Kosteat niityt ja ojanpientareet 1 2 
Ojat ja muut kaivannot 
Viljelymaat 1 3 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 5 
Ruderaattialueet ym. 4 
Rakennukset 1 2 
Perinneympäristötym. erittelemättä 1 

Elinympäristö tuntematon 

Yhteensä 8 104 

Metsien uhanalaisten ja hävinneiden la
jien yhteismäärä, 626 lajia, on nyt sata 
lajia pienempi kuin lajimäärä vuoden 
1990 arviossa. Silmälläpidettäviämetsä
lajeja on kuitenkin 416, joten yhteismää
rä nousee yli 1 000 lajin. Uhanalaisista 
metsälajeista 32% elää kangasmetsissä. 
Ensisijaisia vanhojen kangasmetsien la
jeja on 144 eli neljäsosa uhanalaisista 
metsälajeista ja 79% kangasmetsälajeis
ta. Lisäksi 38lajilla vanhatkangasmetsät 
ovat toissijaisena elinympäristönä. Leh
tometsät ovat selkeästi kangasmetsiä tär-
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Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus 
kasvit kasvit yhteensä 

2 4 21 62 33,3% 
1 4 13 
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1 10 6 73 39,2% 
1 33 

1 5 
2 5 

4 4 
5 9 
1 2 8 

4 
1 4 

1 

2 2 1,1% 

7 25 42 186 100,0% 

keämpi elinympäristö (56 % ). Niissä 
puuston ikä ei ole yhtä merkittävä teki
jä, sillä vain 98lajia (17% metsä- ja 31% 
lehtometsälajeista) elää vanhoissa lehto
metsissä. Kangas- ja lehtometsälajien 
suhteelliset osuudet ovat parin prosent
tiyksikön tarkkuudella samat kuin vuo
den 1990 arvioissa. N s. vanhoissa metsis
sä eli vanhoissa kangasmetsissä ja palo
alueilla elää yhteensä 31% uhanalaisista 
metsälajeista. Silmälläpidettävistä la
jeista on kangasmetsälajeja suhteellises
ti enemmän kuin uhanalaisista, 41 %. 

5 
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Taulukko 5.6. Hävinneiden lajien kaikki elinympäristöt 

Elinympäristö Selkä- Selkä-
ran- rangat-
kaiset tomat 

Metsät 1 40 
Vanhat kangasmetsät 8 
Muut kangasmetsät 1 1 
Vanhat lehtometsät 7 
Muut lehtometsät 13 1 
Harjumetsät 4 1 
Metsäpaloa! ueet ym. 6 
Metsät erittelemättä 1 2 

Suot 1 
Letot 1 
Korvet 2 
Suot erittelemättä 1 

Vedet 4 8 
Itämeri 1 
Järvet ja lammet 3 3 
Lampareet ja allikot 1 

Joet 3 2 
Purot 1 1 

Kosket 

Rannat 1 II 
Itämeren hietikkorannat 2 
Itämeren niitty- ym. rannat 3 
Järvien ja jokien hietikkorannat 
Järvien ja jokien niitty- ym. rannat 4 
Järvien ja jokien kalliorannat 
Järvien ja jokien tulvarannat 
Järven- ja joenrannat erittelemättä 1 3 

Kalliot 1 
Kalkkikalliot ja -louhokset 
Serpentiinikalliot ja -maa 
Kalliot erittelemättä 1 
Tunturipaljakat 1 1 

Tunturikankaat 1 

Tunturikosteikot 1 

Perinneympäristöt ym. 3 60 
Kuivat niityt ja kedot 42 1 

Tuoreet niityt 2 
Hakamaat, lehdesniityt ym. 7 
Kosteat niityt ja ojanpientareet 1 2 
Ojat ja muut kaivannot 
Viljelymaat 6 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 1 9 
Ruderaattialueet ym. 13 
Rakennukset 1 2 
Perinneympäristöt ym. erittelemättä 1 

Elinympäristö tuntematon 

Lajien lukumäärä 

Sen sijaan vanhojen kangasmetsien laje
ja on silmälläpidettävistä sama määrä, 
neljännes. Hävinneistä lajeista kangas
metsälajeja on jopa enemmän kuin leh
tolajeja ( 40% ja 35% ). Vanhojen kangas
metsien hävinneitä, uhanalaisia ja sil
mälläpidettäviä lajeja on yhteensä 260. 
Määrä on yli 40 lajia suurempi kuin vuo
den 1990 vastaava uhanalaisten lajien 
määrä. 

Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus 
kasvit kasvit yhteensä 
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186 

Sienet ovat selkeimmin metsiin keskit
tynyt uhanalaisryhmä, neljä viidestä 
uhanalaisesta sienestä (80 %) elää niissä. 
Uhanalaisista selkärangattomista eläi
mistä joka kolmas (34 %) on metsälaji. 
Suhteellisesti suurin osuus metsälajeja 
on kovakuoriaisista ( 48 %) . J äkälistä nii
tä on yhtä suuri osa (31 %) kuin selkäran
gattomista keskimäärin. Sen sijaan selkä
rankaisista eläimistä (24% ), putkilokas-



Taulukko 5. 7. Silmälläpidettävien lajien ensisijaiset elinympäristöt. 

Ensisijainen elinympäristö Selkä- Selkä- Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus 5 
ran- rangat- kasvit kasvit yhteensä 
kaiset tomat 

Metsät 14 208 10 14 170 416 39,2 o/o 
Vanhat kangasmetsät 3 43 3 54 103 
Muut kangasmetsät 3 20 1 42 66 
Vanhat lehtometsät 1 22 2 9 34 
Muut lehtometsät 2 87 8 6 63 166 
Harjumetsät 1 8 1 10 
Metsäpaloa! ueet ym. 10 1 II 
Metsät erittelemättä 4 18 2 2 26 

Suot 5 22 7 12 5 51 4,8 o/o 
Letot 4 3 5 2 14 
Nevat 3 7 2 1 1 14 
Räme et 1 7 2 10 
Korvet 1 2 5 8 
Suot erittelemättä 1 3 1 5 

Vedet 18 53 7 n 2 102 9,6 o/o 
Itämeri 3 6 9 
Järvet ja lammet 10 15 4 6 35 
Lampareet ja allikot 1 1 2 
Joet 3 12 3 18 
Purot 1 9 2 3 15 
Kosket 1 13 14 
Lähteiköt 3 1 3 2 9 

Rannat 1 72 14 4 12 103 9,7 o/o 
Itämeren hietikkorannat 1 19 2 1 23 
Itämeren niitty- ym. rannat 10 3 1 14 
Itämeren kalliorannat 1 1 
Itämeren sora- ym. rannat 5 1 6 
Itämeren rannat erittelemättä 3 3 6 
Järvien ja jokien hietikkorannat 9 1 1 II 
Järvien ja jokien niitty- ym. rannat 20 4 2 26 
Järvien ja jokien sora- ym. rannat 1 1 
Järvien ja jokien tulvarannat 3 1 4 
Järven- ja joenrannat erittelemättä 5 2 4 II 

Kalliot 1 12 14 39 15 81 7,6 o/o 
Kalkkikalliot ja -louhokset 1 13 30 9 53 
Kalliot erittelemättä 1 II 1 9 6 28 

Tunturipaljakat 3 18 20 13 12 66 6,2 o/o 
Tunturikankaat 1 8 7 1 6 16 
Tunturi kalliot, -louhikot ja -kivikot 1 4 8 5 4 14 
Tunturiniityt 4 2 6 
Tunturikosteikot 1 2 3 2 8 
Tunturipaljakat erittelemättä 5 2 7 

Perinneympäristöt ym. 10 187 21 4 19 241 22,7 o/o 
Kuivat niityt ja kedot 88 14 7 109 
Tuoreet niityt 1 1 2 
Hakamaat, lehdesniityt ym. 12 4 5 21 
Kosteat niityt ja ojanpientareet II 1 12 
Ojat ja muut kaivannot 1 4 5 
Viljelymaat 8 3 II 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 1 21 6 28 
Ruderaattialueet ym. 46 1 47 
Rakennukset 1 4 5 
Perinneympäristöt ym. erittelemättä 1 1 

Yhteensä 52 572 93 108 235 1060 100,0 o/o 
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Taulukko 5.8. Silmälläpidettävien lajien kaikki elinympäristöt. 

Elinympäristö Selkä- Selkä- Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus 
ran- rangat- kasvit kasvit yhteensä 
kaiset tomat 

Metsät 22 253 20 21 181 497 46,9% 
Vanhat kangasmetsät 4 50 9 69 132 
Muut kangasmetsät 5 23 2 61 92 
Vanhat lehtometsät 24 2 14 41 
Muut lehtometsät 3 97 22 9 82 213 
Harjumetsät 2 18 2 22 
Metsäpaloa! ueet ym. 33 3 37 
Metsät erittelemättä 8 22 2 2 34 

Suot 10 28 9 18 19 84 7,9% 
Letot 10 4 10 2 26 
Nevat 5 8 4 1 2 20 
Räme et 2 12 3 17 
Korvet 1 4 4 8 12 29 
Suot erittelemättä 2 5 2 10 

Vedet 18 56 14 29 4 121 11,4% 
Itämeri 10 II 
Järvet ja lammet 12 18 8 4 42 
Lampareet ja allikot 1 4 4 10 
Joet 4 18 2 25 
Purot 3 20 3 8 34 
Kosket 2 17 2 21 
Lähteiköt 3 6 5 4 18 

Rannat 6 100 25 10 15 156 14,7% 
Itämeren hietikkorannat 1 27 2 2 32 
Itämeren niitty- ym. rannat 1 25 5 4 1 36 
Itämeren kalliorannat 3 3 2 8 
Itämeren sora- ym. rannat 8 3 12 
Itämeren tulvarannat 2 2 
Itämeren rannat erittelemättä 6 6 
Järvien ja jokien hietikkorannat 13 3 18 
Järvien ja jokien niitty- ym. rannat 2 27 8 3 41 
Järvien ja jokien kalliorannat 
Järvien ja jokien sora- ym. rannat 5 5 
Järvien ja jokien tulvarannat 1 8 2 12 
Järven- ja joenrannat erittelemättä 9 5 4 19 
Rannat erittelemättä 2 

Kalliot 2 30 25 50 23 130 12,3% 
Kalkkikalliot ja -louhokset 7 24 40 13 84 
Serpentiinikalliot ja -maa 1 1 
Kalliot erittelemättä 2 23 7 II II 54 

Tunturipaljakat 5 21 20 21 12 79 7,5% 
Tunturikankaat II 9 1 6 12 
Tunturikalliot, -louhikot ja -kivikot 2 8 II 7 4 10 
Tunturiniityt 5 6 II 
Tunturikosteikot 4 4 3 13 
Tunturipaljakat erittelemättä 12 2 15 

Perinneympäristöt ym. 12 247 36 10 32 337 31,8% 
Kuivat niityt ja kedot 2 136 17 9 165 
Tuoreet niityt 5 4 9 
Hakamaat, lehdesniityt ym. 34 15 II 61 
Kosteat niityt ja ojanpientareet 2 21 5 29 
Ojat ja muut kaivannot 9 6 15 
Viljelymaat 9 8 1 4 23 
Puistot, pihamaat ja puutarhat 5 53 3 3 14 78 
Ruderaattialueet ym. 1 84 7 93 
Rakennukset 2 12 3 17 
Perinneympäristötym. erittelemättä 1 

Lajien lukumäärä 1060 
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veista (20%) ja sammalista (11%) met
sälajeja on tuntuvasti vähemmän. Van
hoissa kangasmetsissä elää erityisesti 
kovakuoriaisia sekä kääväkkäitä ja jäkä
liä, vanhoissa lehtometsissä elää kovaku
oriaisten ohella varsin paljon helttasie
niä ja tatteja sekä kääväkkäitä. Muissa 
lehtometsissä uhanalainen lajista on 
paljon monipuolisempaa, perhosia, ko
vakuoriaisia, putkilokasveja sekä erityi
sen paljon helttasieniä ja kääväkkäitä. 

Paloalueiden lajeja on nyt luokiteltu 
selvästi enemmän kuin vuonna 1990. 
Hävinneitä ja uhanalaisia lajeja on yh
teensä 34 (vuonna 1990 14), silmälläpi
dettäviä lajeja on lisäksi 11. Lisäksi yh
dellä hävinneellä, 56 uhanalaisella ja 26 
silmälläpidettävällä lajilla paloalueet 
ovat toissijaisena elin ympäristönä. Syy
nä määrän kasvuun on tämän elinympä
ristötyypin määritelmän tarkistaminen. 
Mukaan on nyt laskettu myös muiden 
runsaslahopuustoisten ja paahteisten 
sukkession alkuvaiheiden lajeja. Yhtä 
putkilokasvia lukuun ottamatta kaikki 
lajit ovat hyönteisiä, mm. kovakuoriai
sia, perhosia, luteita ja pistiäisiä. Paloalu
eet ovat lisäksi toissijaisena elinympäris
tönä yhteensä viidellä uhanalaisella ja 
silmälläpidettävällä sienilajilla. Merkille 
pantavaa on, että mikään uhanalaisista 
kääväkkäistä ei vaadi paloalueita. Harju
metsien hävinneitä ja uhanalaisia lajeja 
on yhteensä 24 eli lähes sama määrä (23) 
kuin vuonna 1990. Lajistakoostuu putki
lakasveista ja hyönteisistä, pääasiassa 
kovakuoriaisista. Toissijaisena ympäris
tönä harjumetsät ovat 28lajilla. 

Perinne- ja muiden kulttuuriympä
ristöjen uhanalaisten ja hävinneiden la
jien yhteismäärä on 494. Lisäksi silmällä
pidettäviä lajeja on 241. Yhteislajimäärä 
on kaksi kertaa suurempi kuin vuoden 
1990 uhanalaisten kulttuurilajien määrä. 
Niinpä uusia luokiteltu ja kulttuurilajeja 
onkin enemmän kuin uusia metsälajeja. 
Uhanalaisten kulttuurialueiden lajien 
tärkein ympäristö on kuivat niityt ja 
kedot (45% lajeista), sen jälkeen seuraa
vat ruderaattialueet (23 % ). Viimeksi 
mainitut koostuvat tienvieristä, ratapen
kereistä ym., jotka ovatlajien elinympä
ristönä osittain korvanneet kadonneet 
kedot ja kuivat niityt. Hakamailla ja leh
desniityillä elää vielä melko suuri jouk-
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ko (15 %) uhanalaisia lajeja, mutta muut 
kulttuuriympäristöt ovat merkityksel
tään vähäisempiä. Kun otetaan huomi
oon ensisijaisten elinpaikkojen ohella 
kaikki lajien käyttämät elinympäristöt, 
kasvaa erityisesti ruderaattialueiden 
osuus. Jopa 37 % lajeista käyttää niitä. 
Ketojen ja hakamaiden vastaavat osuu
det ovat 53 ja 24 %. 

Kuivilla niityillä ja ahoilla elää erityi
sesti hyönteisiä, kuten kovakuoriaisia, 
perhosia, pistiäisiä ja luteita, sekä melko 
paljon putkilokasveja ja jonkin verran 
heltta- ja kupusieniä. Ruderaattialuei
den lajista koostuu käytännössä yksin
omaan edellä mainituista hyönteisryh
mistä luteita lukuun ottamatta. Haka
mailla elää samojen ryhmien lajeja kuin 
kuivilla niityillä ja ahoilla, erona ovat 
vain puiden turvin siellä viihtyvätmuu
tamat jäkälälajit Sekä tuoreiden että 
kasteiden niittyjen uhanalaislajisto 
koostuu kovakuoriaisten ohella etenkin 
putkilokasveista. Kulttuurialueilta hä
vinneetkin lajit ovat useimmin eläneet 
kuivilla niityillä ja kedoilla (45% ), mui
den ympäristötyyppienlajeja on selväs
ti vähemmän. Hävinneitä viljelymaiden 
lajeja on peräti yhdeksän, kun uhanalai
sia on vain kuusi. Viisi näistä lajeista on 
sammalia. Silmälläpidettävien kulttuu
riympäristöjen lajien jakautuma muis
tuttaa hyvin suuresti uhanalaisten ja hä
vinneiden lajien jakautumaa, eli kuivien 
niittyjen ja ketojen lajeja on eniten (45 
% ). Silmiinpistävänä erikoisuutena on 
kahdeksan viljelymaiden lintulajia, jotka 
on taantumisen perusteella sijoitettu 
tähän luokkaan. Myös puistojen lajien 
(kovakuoriaisia!) suhteellinen osuus on 
suurempi. 

Rannat ovat kolmanneksi merkittä
vin elinympäristö. Niillä elää tai on elä
nyt yhteensä 282 uhanalaista, hävinnyt
tä ja silmälläpidettävää lajia. Tämä mää
rä on kaksinkertainen vuoden 1990 arvi
oinnin rantalajien määrään verrattuna. 
Myös toissijaiset elinympäristöt huomi
oonottaen rannoilla elää yhteensä 404 
uhanalaista ja silmälläpidettävää lajia. 
Lisäksi 26lajia on hävinnyt. Uhanalaisis
ta lajeista pääosa (65 %) elää Itämeren 
rannoilla, ja niistä kolmannes erityisesti 
hietikkorannoilla. Myös niitty- ja luhta
rannoilla eläviä lajeja on melko paljon 
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(22% ). Järvien ja jokien rannoista luhta
rannat ovat tärkeämpi ympäristö kuin 
hietikkorannat (11 %ja 7% rantalajeis
ta). Sekä sisävesien että Itämeren hietik
korannoilla elävät uhanalaiset lajit ovat 
lähes yksinomaan selkärangattomia eläi
miä, hämähäkkejä ja hyönteisiä, kuten 
perhosia ja kovakuoriaisia sekä joitakin 
pistiäisiä ja luteita. Luhtarannoilla elää 
eri hyönteisryhmien ohella putkilokas
veja, ja Itämeren rannoilla myös kaksi 
lintulajia. 

Kallioiden uhanalaisia, hävinneitä ja 
silmälläpidettäviä lajeja on yhteensä 260 
eli 100 lajia enemmän kuin uhanalaisia 
lajeja edellisessä tarkastelussa. Kallioi
den uhanalaiset lajit koostuvat lähes 
pelkästään sam1nalista ja jäkälistä (66 
%),jonkin verran joukossa on putkilo
kasveja sekä perhosia ja hämähäkkejä. 
Kalkkikallioilla elää 61 % kalliolajeista, 
mm. pääosa sammalista. Kallioiden eri
koisuus on serpentiinikalliot, joilla elää 
11 uhanalaista lajia, seitsemän putkilo
kasvia, kaksilehtisammalta ja kaksi j äkä
lää. 

Vesissä elää tai on elänytyhteensä 229 
uhanalaista, hävinnyttä ja silinälläpidet
tävää lajia. Uhanalaisista 103lajista vain 
10 % elää Itämeressä, pääosa elää sisäve
sissä, etenkin järvissä ja lammissa ( 40%) 
sekä virtaavissa vesissä (34% ). Lähteik
kölajeja on 16%. Itämeren lajit koostuvat 
viidestä lintu-, yhdestä kovakuoriais-, 
kahdesta putkilokasvi- ja kahdesta levä
lajista. Vesien uhanalainen selkäranga
tonlajisto on monipuolinen, edustettui
na ovat nilviäiset, kovakuoriaiset, eri 
korentoryhmät, vesiperhoset ja äyriäi
set. Lähteiköissä elää muutaman kova
kuoriais- ja putkilokasvilajin lisäksi joi
takin lehti- ja maksasammal-sekä heltta
sienilajeja. 

Soiden lajista (122 luokiteltua lajia) 
koostuu varsin monipuolisesti eri eliö
ryhmien edustajista. Uhanalaisista la
jeista suurin osa (37%) sammalia, mutta 
joukossa on putkilokasveja, hyönteisiä 
(vesiperhosia, perhosia ja kovakuoriai
sia) ja hämähäkkejä sekä yksi lintulaji. 
Suotyypeistä tärkeimmät ovat letot (55 
%lajeista). Korvet ovat lähes yhtä mer
kittävä ympäristö, sillä ensijaisesti kor
vissa elävän 61lajin ohella 46lajia käyt
tää korpia yhtenä elinympäristönään. 

Myös tunturipaljakoilla (131lajia) elää 
useidenryhmien uhanalaisia lajeja. Naa
lin lisäksi viisi lintulajia, melko paljon 
perhoslajeja ja muutama pistiäislaji. 
Putkilokasvilajeja on 15, sammallajeja 16 
ja jäkälälajeja 10. 

5.3 Uhanalaisuuden syyt ja 
uhkatekijät 

Aien11nista tarkasteluista poiketen nyt 
on arvioitu erikseen uhanalaisuuden 
syyt eli lajin häviämiseen, uhanalaistu
miseen tai silmälläpitoon johtaneetteki
jät sekä lajia tulevaisuudessa uhkaavat 
tekijät. Oheiset taulukot 5.9, 5.11 ja 5.13 
on laadittu ensisijaisten syiden ja uhka
tekijöiden perusteella. Tavallisesti vai
kuttavia tekijöitä on samanaikaisesti 
useita. Taulukoissa 5.10, 5.12 ja 5.14 on 
esitetty kaikki syy- ja uhkatekijät. Jäl
jempänä on joidenkin tekijöiden merki
tystä pohdittu kokonaisvaiku tuksen pe
rusteella. 

Lajien häviämisen tärkein syy on ol
lut avoimien perinne- ja muiden kult
tuurialueiden sulkeutuminen hoidon ja 
käytön loputtua. Se on vaikuttanut en
sisijaisesti lähes joka neljännen (24 %) 
lajin katoamiseen ja on ollut mukana 
vaikuttamassa yhtenä tekijänä 59 lajin 
(32%) katoamisessa. Kärsineet lajit ovat 
pääsääntöisesti hyönteisiä, mukana on 
ollut muutamialehtisammal-ja sienila
jeja. Erilaiset metsien käyttöön liittyvät 
tekijät ovat olleet yhteisvaikutukseltaan 
yhtä merkittäviä (yhteensä 24% lajeis
ta). Tärkeimmät käytön osatekijät ovat 
olleet ikärakenteen muutokset ja !aho
puun väheneminen, edellinen on ollut 
14 ja jälkimmäinen 13lajin häviämisen 
ensisijainen syy. Hävinneet ovat pääasi
assa kovakuoriaisia ja kääväkkäitä. Ra
kentaminen, ennen muuta maanraken
nus, on ollut ensisijaisena tekijänä 18 
lajin häviämisessä ja vaikuttamassa 30 
lajin häviämiseen. Selkärankaisten lajien 
katoamisen tärkein tekijäonollutpyyn
ti. Seonaiheuttanutkuudenlajinhäviä
misen. Kemialliset haitat, ennen muuta 
vesien laadun heikkeneminen on otak
suttu syyksi kahdeksan hyönteisen kato
amiseen. Peräti 29lajin (16%) häviämi
sen syy on hämärän peitossa. 



Ensisijaisena uhanalaisuuden yksittäise
nä syynä on useimmin ollut niinikään 
avoimien alueiden sulkeutuminen (26 % 
lajeista, yhtenä tekijänä 34% ). Erilaiset 
metsien käyttöön liittyvät tekijät ovat 
kyllä olleetyhteisvaikutukseltaan selväs
ti merkittävämpiä (yhteensä 35 % ). Yk
sittäisistä käyttöön liittyvistä tekijöistä 
vaikutukseltaan haitallisin on ollut laho
avan puuaineksen väheneminen. Se on 
ensisijaisena syynä joka kymmenennen 
lajin uhanalaisuuteen. Samansuuruinen 
vaikutukseltaan on rakentaminen. Uu
det arviointimenetelmät korostavat kan
nan tai esiintymisalueen pienuuden 
merkitystä lajien häviämisriskissä. Niin
pä ne ovat 113lajilla (7%) ensisijainen 
syy uhanalaisuuteen. Suhteellisesti sel
västi muita ryhmiä useammin itiökasvit 
on katsottu uhanalaisiksi kannan pie
nuuden perusteella. Muiden 15 syyn 
osuus vaihtelee 0,1 ja 4% välillä. Pyynti 
(12lajia), häirintä ( 4lajia) ja Suomen ul
kopuolella olevat syyt (5lajia) liittyvät 
yksinomaan selkärankaisiin eläimiin, 
ennen muuta lintuihin, suuret kannan
vaihtelutpuolestaan perhosiin (14lajia). 
Kahta putkilokasvia uhkaa risteytymi
nen muiden lajien kanssa. Tapahtunei
den ilmastomuutosten on katsottu uh
kaavan yhtä pistiäislajia. Syy on katsot
tu tuntemattomaksi47lajilla. Ne ovatlä
hes kaikki selkärangattomia eläimiä ja 
sieniä. 

Taulukko 5. 9. Häviämisen ensisijaiset syyt. 

Ensisijainen häviämisen syy Selkä- Selkä-
ran- rangat-
kaiset tomat 

Pyynti 6 
Keräily ja poiminta 

Maa- ja kallioperän kuluminen 1 
Rakentaminen 8 
Soranotto ja kaivostoiminta 

Peltomaiden muutokset 4 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 38 
Metsien käyttö 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 2 
Metsien ikärakenteen muutokset 8 
Metsien lahopuun väheneminen 9 
Ojitus ja turpeenotto 
Vesien rakentaminen 3 
Kemialliset haittavaikutukset 1 8 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 1 
Suuret kannan vaihtelut 5 
Muu tunnettu syy 1 1 
Syy tuntematon 16 

Yhteensä 8 104 

Suomenlajien uhanalaisuus ~ObO 

Merkittävimmät erot ensisijaisten ja 
yhtenä syinä olevien uhkatekijöiden vä
lillä ovat rakentamisen osuudessa (10 % 
ja 26 % ). Myöskin uhanalaisten lajien 
yksilöihin suoraan kohdistuvat tekijät, 
kuten pyynti, keräily, poiminta, häirintä 
ja liikenne ovatyhtenä syynä huomatta
vasti ensisijaista tärkeämpiä (yhteensä 
1,6 %ja 4,4 %).Niinikään maa- ja kalli
onperän kuluminen on usein arvioitu li
sätekijäksi lajien uhanalaistumisessa (6 
%). 

Silmälläpidettävienlajien jakautuma 
on pääpiirteissään uhanalaisten lajien 
jakautuman kaltainen. Metsien käyttö 
on selvästi tärkein vaikuttaja (35 % la
jeista) ja sen jälkeen seuraa avoimien 
alueiden sulkeutuminen (18 % ). Myös 
rakentaminen on silmälläpidettävillä la
jeillakin edelleen merkittävä tekijä (9 
%).Se on yhtenä tekijänä jopa 17 prosen
tilla lajeja. Ojituksen ja turpeenoton 
sekä vesirakentmnisen merkitys silmäl
läpidettäville lajeille on huomattavasti 
suurempi kuin uhanalaisille. Kannan tai 
esiintymisalueen pienuus on myös sil
mälläpidettäville merkittävä tekijä (7% 
lajeista). Suurten kannanvaihtelujen pe
rusteella on luokiteltu silmälläpidettä
viksi 2,5 kertaa enemmän perhoslajeja 
kuin uhanalaisiksi. 

Uhanalaisten lajien tulevaisuuden 
uhkatekijät ovat hyvin suurelta osin sa
mat kuin nykyiset uhanalaisuuden syyt-

Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus 
kasvit kasvit yhteensä 

6 3,2% 
1 1 0,5% 

1 2 1,1% 
3 3 4 18 9,7% 

1 1 0,5% 
7 II 5,9% 
4 2 44 23,7% 

1 5 2 8 4,3 o/o 
1 7 10 5,4% 

6 14 7,5% 
4 13 7,0% 

1 1 0,5% 
2 5 2,7% 
1 2 12 6,5% 
1 1 3 1,6% 

5 2,7% 
1 3 1,6% 

2 II 29 15,6% 

7 25 42 186 100,0 o/o 

5 



5 

348 

Taulukko 5.1 0. Häviämisen kaikki syyt 

Häviämisen syy Selkä- Selkä-
ran- rangat-
kaiset tomat 

Pyynti 6 
Keräily ja poiminta 

Häirintä ja liikenne 2 
Maa- ja kallioperän kuluminen 2 
Rakentaminen II 
Soranotto ja kaivostoiminta 1 
Peltomaiden muutokset 13 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 42 
Metsien käyttö 1 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 3 
Metsien ikärakenteen muutokset 17 
Metsien lahopuun väheneminen 14 
Ojitus ja turpeenotto 1 
Vesien rakentaminen 3 9 
Kemialliset haittavaikutukset 2 9 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 
Muiden lajien aiheuttama kilpailu 
Suuret kannan vaihtelut 8 
Muu tunnettu syy 5 2 
Syy tuntematon 16 

Lajien lukumäärä 8 104 

Taulukko 5.1 1. Uhanalaisuuden ensisijaiset syyt. 

Ensisijainen uhanalaisuuden syy Selkä- Selkä-
ran- rangat-
kaiset tomat 

Pyynti 12 
Keräily ja poiminta 2 
Häirintä ja liikenne 4 
Maa- ja kallioperän kuluminen 4 
Rakentaminen 1 81 
Soranotto ja kaivostoiminta 3 
Peltomaiden muutokset 1 13 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 4 279 
Metsien käyttö 14 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 1 46 
Metsien ikärakenteen muutokset 1 64 
Metsien lahopuun väheneminen 2 114 
Ojitus ja turpeenotto 1 12 
Vesien rakentaminen 2 26 
Kemialliset haittavaikutukset 5 36 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 8 29 
Muiden lajien aiheuttama kilpailu 
Muiden lajien aiheuttama risteytyminen 
Ilmastomuutokset 1 
Muutokset Suomen ulkopuolella 5 
Suuret kannan vaihtelut 14 
Muu tunnettu syy 1 
Syy tuntematon 23 

Yhteensä 50 759 

kin. Avoimien alueiden sulkeutumisen 
osuus ensisijaisena tekijänä on kuitenkin 
2 prosenttiyksikköä suurempi. Metsän 
uudistamis- ja hoitotoimiin liittyvien 
erilaisten tekijöiden yhteisvaikutus 
puolestaan on 4,5 prosenttiyksikköä pie
nempi. Kannan pienuuden suhteellinen 

Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus 
kasvit kasvit yhteensä 

6 3,2% 
3 4 2,2% 

3 1,6% 
2 5 2,7% 

3 9 7 30 16,1% 
3 1,6% 

10 24 12,9% 
13 2 59 31,7% 
6 2 10 5,4% 
1 7 II 5,9% 
2 7 26 14,0% 
2 4 20 10,8% 

2 5 8 4,3% 
6 18 9,7% 
9 5 25 13,4% 

3 1,6% 
1 0,5% 
8 4,3% 

1 8 4,3% 
2 10 28 15,1% 

7 25 42 186 

Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus 
kasvit kasvit yhteensä 

12 0,8% 
4 2 8 0,5% 

4 0,3% 
1 20 25 1,7% 

31 6 33 152 10,1% 
7 13 9 32 2,1% 
2 2 18 1,2% 

56 II 34 384 25,5% 
13 16 89 132 8,8% 

1 8 45 101 6,7% 
65 130 8,6% 

5 38 159 10,6% 
15 16 4 48 3,2% 
II 17 3 59 3,9 o/o 
5 5 2 53 3,5% 

30 44 3 114 7,6% 
1 1 0,1% 

2 2 0,1% 
1 0,1% 
5 0,3% 

14 0,9% 
1 1 1 4 0,3% 
1 23 47 3,1 o/o 

180 142 374 1505 100,0 o/o 

merkitys on 3,5 prosenttiyksikköä suu
rempi, 164 lajilla ei ole voitu osoittaa 
muita niiden esiintymistä uhkaavia teki
jöitä. Muilta osin erot uhanalaisuuden 
syihin ovat vähäisiä. Erikoisimmalta 
näyttää ojituksen ja turpeenoton merki
tyksen pieni kasvu 3,2 prosentista 3,5 



Taulukko 5.12. Uhanalaisuuden kaikki syyt. 

Uhanalaisuuden syy Selkä- Selkä-
ran- rangat-
kaiset tomat 

Pyynti 23 1 
Keräily ja poiminta 3 
Häirintä ja liikenne 15 1 
Maa- ja kallioperän kuluminen 45 
Rakentaminen 8 162 
Soranotto ja kaivostoiminta 9 
Peltomaiden muutokset 3 34 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 6 353 
Metsien käyttö 2 17 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 3 128 
Metsien ikärakenteen muutokset 2 149 
Metsien lahopuun väheneminen 4 154 
Ojitus ja turpeenotto 2 17 
Vesien rakentaminen 10 56 
Kemialliset haittavaikutukset II 56 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 8 29 
Muiden lajien aiheuttama kilpailu 2 
Muiden lajien aiheuttama risteytyminen 
Ilmastomuutokset 1 1 
Muutokset Suomen ulkopuolella 9 
Suuret kannan vaihtelut 25 
Muu tunnettu syy 8 2 
Syy tuntematon 23 

Lajien lukumäärä 50 759 

Taulukko 5.13. Silmälläpidon ensisijaiset syyt. 

Silmälläpidon syy Selkä- Selkä-
ran- rangat-
kaiset tomat 

Pyynti 10 
Keräily ja poiminta 1 
Maa- ja kallioperän kuluminen 5 
Rakentaminen 76 
Soranotto ja kaivostoiminta 1 
Peltomaiden muutokset 4 5 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 1 156 
Metsien käyttö II 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 2 61 
Metsien ikärakenteen muutokset 6 31 
Metsien lahopuun väheneminen 63 
Ojitus ja turpeenotto 3 23 
Vesien rakentaminen 4 32 
Kemialliset haittavaikutukset 5 27 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 3 17 
Ilmastomuutokset 2 
Muutokset Suomen ulkopuolella 2 
Suuret kannan vaihtelut 24 
Muu tunnettu syy 7 1 
Syy tuntematon 2 39 

Yhteensä 52 572 

prosenttiin. Yhtenä uhanalaisuuden syy
nä ojitus ja turpeenotto ovat kyllä olleet 
huomattavasti useammin (7,4 %) kuin 
tulevaisuuden uhkana (5,9% ). Uudisoji
tuksen loppumisesta huolimatta kuu
della uudella putkilokasvilla tämä tekijä 
on tulevaisuudessa ensisijainen uhka te-

Suomen la.jien uhanalaisuus 2000 

Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus 
kasvit kasvit yhteensä 

24 1,6 o/o 
19 4 26 1,7 o/o 

16 1 '1 o/o 
5 2 33 85 5,6 o/o 

77 27 113 387 25,7 o/o 
15 20 18 62 4,1 o/o 
8 45 3,0% 

77 23 51 510 33,9 o/o 
40 27 107 193 12,8% 

7 II 82 231 15,3% 
1 5 79 236 15,7% 

II 116 285 18,9% 
35 37 20 111 7,4% 
25 42 6 139 9,2% 
26 25 21 139 9,2 o/o 
30 45 3 115 7,6% 

1 1 4 0,3% 
8 8 0,5 o/o 

2 0,1 o/o 
9 0,6% 

25 1,7 o/o 
1 2 2 15 1,0% 
1 24 48 3,2 o/o 

180 142 374 1505 

Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus 
kasvit kasvit yhteensä 

10 0,9 o/o 
3 4 0,4% 
3 1 15 24 2,3% 
8 2 II 97 9,2% 
4 17 1 23 2,2 o/o 

3 1 13 1,2% 
23 2 9 191 18,0% 

6 7 75 99 9,3 o/o 
2 24 89 8,4% 

1 49 87 8,2% 
9 23 95 9,0 o/o 

7 15 5 53 5,0% 
7 8 3 54 5,1% 
3 12 1 48 4,5% 

26 30 3 79 7,5 o/o 
2 0,2% 
2 0,2% 

24 2,3 o/o 
8 0,8 o/o 

2 15 58 5,5 o/o 

93 108 235 1060 100,0% 

kijä. Syynä on se, että näiden lajien ensi
sijaisena uhanalaistumisen syynä ollut 
maanrakentaminen (pellonraivaus) on 
loppunut. Tämän vuoksi toissijaisena 
ollut ojitus on muodostunut tärkeim
mäksi tulevaisuuden uhkaksi. Aikaisem
min tapahtuneiden ojitusten aiheutta-
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Taulukko 5.14. Silmälläpidon kaikki syyt. 

Silmälläpidon syy Selkä- Selkä-
ran- rangat-
kaiset tomat 

Pyynti 20 
Keräily ja poiminta 1 

Häirintä ja liikenne 5 
Maa- ja kallioperän kuluminen 34 
Rakentaminen 1 124 
Soranotto ja kaivostoiminta 3 
Peltomaiden muutokset 8 10 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 2 206 
Metsien käyttö 1 15 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 2 99 
Metsien ikärakenteen muutokset 8 59 
Metsien lahopuun väheneminen 1 80 
Ojitus ja turpeenotto 4 29 
Vesien rakentaminen 9 62 
Kemialliset haittavaikutukset 15 54 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 3 17 
Muiden lajien aiheuttama kilpailu 2 
Muiden lajien aiheuttama risteytyminen 

Ilmastomuutokset 3 
Muutokset Suomen ulkopuolella 6 
Suuret kannan vaihtelut 

Muu tunnettu syy 14 3 
Syytuntematon 2 39 

Lajien lukumäärä 52 572 

mien muutosten ja erityisesti puustois
ten soiden uudisojitusten arvioidaan 
edelleen uhkaavan myös joukkoa hyön
teisiä ja sammalia. 

Silinälläpidettävien lajienkin uhkana 
ovat samat tekijät, jotka ovat vaikutta
neet niihin aiemmin. Erot j aka u tumissa 
ovat yleensä alle prosenttiyksikön suu
ruisia. Suurin ero silmälläpidettävilläkin 
on kannan pienuuden merkityksessä, 
suhteellisesti 2,5 prosenttiyksikköä use
ampaa lajia uhkaa tämä tekijä tulevai
suudessa. Avoimien alueiden sulkeutu
misen osuus 1,5 yksikköä suurempi ja 
tuntematon syy lähes 2 yksikköä pie
nempi. Silmälläpidettävillä lajeilla oji
tuksen ja turpeenotonarvioidaan uhkaa
van tulevaisuudessa selvästi vähemmän 
kuin tähän asti (4% ja 5% ). 

Lajien uhanalaisuuden syissä ja uh
ka tekijöissä tapahtuneiden mahdollisten 
muutosten vertailua edelliseen arvioin
tia vaikeuttaa se, että uudessa tarkaste
lussa syitä ja uhkatekijöitä tarkastellaan 
erikseen. Jos vertailukohtana käytetään 
uhanalaistumisen syitä, metsien käyt
töön liittyvät tekijät ovat (hävinneet ja 
uhanalaiset lajit yhteensä) menettäneet 
merkitystään 7 prosenttiyksikköä, kun 
taas avoimien alueiden sulkeutuminen 

Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus 
kasvit kasvit yhteensä 

20 1,9% 
10 1 12 1,1% 

5 0,5% 
5 2 19 60 5,7% 

19 12 25 181 17,1% 
7 20 7 37 3,5% 
2 6 3 29 2,7% 

29 17 13 267 25,2% 
13 16 80 125 11,8% 
2 2 36 141 13,3% 
1 2 59 129 12,2% 

10 43 134 12,6% 
II 29 II 84 7,9% 
12 31 6 120 11,3% 
9 17 10 105 9,9% 

26 30 3 79 7,5% 
1 3 0,3% 

1 1 0,1% 
3 0,3% 
6 0,6% 

30 30 2,8% 
1 1 1 20 1,9% 
2 15 58 5,5% 

93 108 235 1060 

on kasvattanut osuuttaan 9 prosenttiyk
sikköä. Ojituksen osuus on pienentynyt 
2, rakentamisen 2, 1naaston kulumisen 3 
ja kemiallisten haittojen yli 3 prosent
tiyksikköä. Vain muiden syiden (7 pro
senttiyksikköä) ja tuntemattomien syi
den merkitys (2,5 prosenttiyksikköä) on 
edellä kerrotun sulkeutumisen ohella 
kasvanut olennaisesti. 

Metsien käytön ja avoimien alueiden 
sulkeutumisen osuuksien 1nuutokset 
ovat selitettävissä Iajistan koostumuk
sen huomattavilla muutoksilla. Ojituk
sen ja kemiallisten haittojen (etenkin 
vesissä) merkityksen pienentymisen 
taustalla ovat näiden tekijöiden vaiku
htksen väheneminen Suomen luonnos
sa. Se on jo vaikuttanut suoraan uhan
alaisten suo- ja vesilajien määrään. Ra
kentamisen ja kulumisen vaikutuksen ei 
sen sijaan olisi olettanut vähentyneen. 
Rakentamisen vaikutus ei näytäkään vä
hentyneen. Se vain on nyt harvem1nin 
ensisijaisena uhkatekijänä. Muut syyt on 
merkitty uhkatekijäksi lähes viisi kertaa 
useammalle lajille kuin aiemmin johtu
en siitä, että uusi tarkastelu toi muka
naan runsaasti uusia harvinaisia lajeja. 
Kannan pienuus on nyt ollut joka vii
dennentoista lajin uhanalaistumisen 

uhanalåisi.Jus 2000 



Taulukko 5.15. Uhanalaisten lajien ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä Selkä· Selkä- Putkilo-
ran- rangat- kasvit 
kaiset tomat 

Pyynti 7 
Keräily ja poiminta 
Häirintä ja liikenne 9 
Maa- ja kallioperän kuluminen 7 1 
Rakentaminen 2 106 9 
Soranotto ja kaivostoiminta 3 10 
Peltomaiden muutokset 1 10 3 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 5 300 61 
Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 13 18 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 1 44 6 
Metsien ikärakenteen muutokset 1 31 
Metsien lahopuun väheneminen 2 114 
Ojitus ja turpeenotto 1 II 21 
Vesien rakentaminen 3 26 10 
Kemialliset haittavaikutukset 3 39 8 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 5 22 30 
Muiden lajien aiheuttama kilpailu 1 
Muiden lajien aiheuttama risteytyminen 2 
Ilmastomuutokset 1 
Muutokset Suomen ulkopuolella 7 
Suuret kannan vaihtelut 15 
Muu tunnettu syy 1 1 
Syy tuntematon 1 17 

Yhteensä 50 759 180 

Taulukko 5.16. Uhanalaisten lajien kaikki uhkatekijät. 

Uhkatekijä Selkä· Selkä-
ran- rangat-
kaiset tomat 

Pyynti 15 
Keräily ja poiminta 3 
Häirintä ja liikenne 19 1 
Maa- ja kallioperän kuluminen 56 
Rakentaminen 6 211 
Soranotto ja kaivostoiminta 9 
Peltomaiden muutokset 2 22 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 5 362 
Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 2 16 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 3 103 
Metsien ikärakenteen muutokset 2 90 
Metsien lahopuun väheneminen 4 154 
Ojitus ja turpeenotto 2 14 
Vesien rakentaminen 10 57 
Kemialliset haittavaikutukset II 56 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 5 23 
Muiden lajien aiheuttama kilpailu 2 
Muiden lajien aiheuttama risteytyminen 
Ilmastomuutokset 1 1 
Muutokset Suomen ulkopuolella 13 
Suuret kannan vaihtelut 27 
Muu tunnettu syy 8 1 
Syy tuntematon 1 17 

Lajien lukumäärä 50 759 

syynä. Jos näitä harvinaisia lajeja ei olisi 
1nukana, esimerkiksi metsien käytön 
yhteismerkitys olisi ollut 2,5 ja avoimien 
alueiden sulkeutumisen osuus 1,5 pro
senttiyksikköä suurempi. 

Suomen l~jien uhanalaisqus 2000 

Putkilo-
kasvit 

7 

5 
44 
18 
7 

78 
43 
10 

1 

32 
20 
37 
30 

12 

2 

180 

ltiö- Sienet Kaikki Osuus 5 
kasvit yhteensä 

7 0,5% 
1 1 0,1% 

9 0,6% 
5 17 30 2,0% 
4 37 158 10,5% 

16 3 32 2,1% 
14 0,9% 

7 41 414 27,5% 
II 61 103 6,8% 
10 46 107 7,1% 

50 82 5,4% 
6 42 164 10,9% 

15 5 53 3,5% 
17 2 58 3,9% 
9 1 60 4,0% 

42 66 165 11,0% 
1 2 0,1% 

2 0,1% 
1 0,1% 
7 0,5% 

15 1,0% 
1 3 0,2% 

18 1,2% 

142 374 1505 100,0% 

ltiö- Sienet Kaikki Osuus 
kasvit yhteensä 

15 1,0% 
2 12 0,8% 

20 1,3% 
8 39 108 7,2% 

17 109 387 25,7% 
31 10 68 4,5% 

31 2,1% 
II 50 506 33,6% 
24 72 157 10,4% 
17 86 219 14,6% 
5 63 161 10,7% 
8 105 271 18,0% 

23 18 89 5,9% 
32 5 124 8,2% 
33 8 145 9,6% 
43 66 167 11,1% 

2 1 5 0,3% 
12 0,8% 
2 0,1% 

13 0,9% 
27 1,8% 

1 12 0,8% 
3 21 1,4% 

142 374 1505 
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Taulukko 5.17. Silmälläpidettävien lajien ensisijaiset uhkatekijät. 

Ensisijainen uhkatekijä Selkä- Selkä- Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus 
ran- rangat- kasvit kasvit yhteensä 
kaiset tomat 

Pyynti 6 6 0,6% 
Häirintä ja liikenne 4 4 0,4% 
Maa- ja kallioperän kuluminen 7 2 21 30 2,8% 
Rakentaminen 77 4 12 93 8,8% 
Soranotto ja kaivostoiminta 2 2 19 24 2,3% 
Peltomaiden muutokset 5 5 3 1 14 1,3% 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 1 165 25 4 II 206 19,4% 
Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 10 9 17 100 137 12,9% 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 64 1 1 21 88 8,3% 
Metsien ikärakenteen muutokset 6 20 14 41 3,9% 
Metsien lahopuun väheneminen 63 1 27 92 8,7% 
Ojitus ja turpeenotto 20 5 9 6 40 3,8% 
Vesien rakentaminen 6 32 6 9 54 5,1% 
Kemialliset haittavaikutukset 2 29 3 13 47 4,4% 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 2 21 35 28 19 105 9,9% 
Ilmastomuutokset 2 2 0,2% 
Muutokset Suomen ulkopuolella 9 9 0,8% 
Suuret kannan vaihtelut 24 24 2,3% 
Muu tunnettu syy 4 1 5 0,5% 
Syy tuntematon 2 32 4 39 3,7% 

Yhteensä 52 572 93 108 235 1060 100,0% 

Taulukko 5.18. Silmälläpidettävien lajien kaikki uhkatekijät. 

Uhkatekijä Selkä- Selkä- Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus 
ran- rangat- kasvit kasvit yhteensä 
kaiset tomat 

Pyynti 15 15 1,4% 
Keräily ja poiminta 2 0,2% 
Häirintä ja liikenne 8 8 0,8% 
Maa- ja kallioperän kuluminen 36 3 24 64 6,0% 
Rakentaminen 2 125 5 14 39 185 17,5% 
Soranotto ja kaivostoiminta 5 3 22 5 35 3,3% 
Peltomaiden muutokset 6 5 2 5 2 20 1,9% 
Avoimien alueiden sulkeutuminen 3 207 28 6 15 259 24,4% 
Metsien uudistamis- ja hoitotoimet 14 II 22 106 153 14,4% 
Metsien puulajisuhteiden muutokset 3 102 2 3 33 143 13,5% 
Metsien ikärakenteen muutokset 7 41 22 71 6,7% 
Metsien lahopuun väheneminen 1 79 6 45 131 12,4% 
Ojitus ja turpeenotto 27 10 18 10 66 6,2% 
Vesien rakentaminen 7 62 II 21 2 103 9,7% 
Kemialliset haittavaikutukset 14 54 16 20 105 9,9% 
Kannan tai esiintymisalueen pienuus 2 21 35 28 19 105 9,9% 
Muiden lajien aiheuttama kilpailu 3 4 0,4% 
Muiden lajien aiheuttama risteytyminen 2 2 0,2% 
Ilmastomuutokset 2 2 0,2% 
Muutokset Suomen ulkopuolella 9 9 0,8% 
Suuret kannan vaihtelut 30 30 2,8% 
Muu tunnettu syy 8 3 1 13 1,2% 
Syy tuntematon 2 32 4 39 3,7 o/o 

Lajien lukumäärä 52 572 93 108 235 1060 
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5.4 Vanhan ja uuden 
menetelmän vertailu 

Vertailun helpottamiseksi ja uhanalai
suudessa tapahtuneiden muutosten sel
vittämiseksi työryhmä on arvioinut la
jit myös aiemmin käytössä olleella van
halla arviointimenetelmällä. Tehtävä oli 
vaikea, sillä uuden menetelmän vaiku
tusta vanhaan arviointiin ei kyetty pois
tamaan kokonaan. Uusiarviointi pakot
ti tarkastelemaan erikseen jokaista etu
käteen yleiseksikin arveltua lajia. Aiem
minkin pyrittiin samankaltaiseen arvi
ointiin, mutta siinä ei kaikkien ryhmien 
suhteen onnistuttu kovin hyvin. Asiaa 
on tarkasteltu lähe1nmin edellä luvussa 
3.2. 

Vanhan ja uuden menetelmän vertai
lun tiivistelmä on esitetty taulukossa 
5.19. Yksi laji, joka uudella tavalla on 
arvioitu hävinneeksi, ei vanhalla tavalla 
arvioituna ole lainkaan uhanalainen. 
Yksi vanhalla tavalla hävinneiksi luoki
telluista on puolestaan uudessa arvioin
nissa vain sihnälläpidettävä laji. Uuden 
tavan äärimmäisen uhanalaisten lajien 
pääosa (72 %) on erittäin uhanalaisia 
vanhalla tavalla. Muut ovatvaarantunei
ta lukuun ottamatta 24 sihnälläpidettä
vää harvinaista sekä kahta luokittelema
tonta lajia. Silmälläpidettäviksi harvi
naisiksi on katsottu vähälukuiset lajit, 
joihin ei kohdistu selvää ihmistoimin
nasta aiheutuvaa uhkaa. Kaksi luokitte
leinatonta lajia puolestaan ovat tulok
kaita, joita ei vanhan tavan arvioinnissa 
hyväksytä uhanalaisiksi. 

Uuden arviointitavan erittäin uhan
alaisista lajeista 19 % on erittäin uhan
alaisia myös vanhalla tavalla, 58 % vaa
rantuneita ja 21 % silmälläpidettäviä. 
Yksi laji on vanhalla tavalla arvioiden 

siirretty luokkaan M ja seitsemän lajia 
kuuluu aiemmin arvioimatta jätettyihin 
tulokkaisiin. Uuden arviointitavan vaa
rantuneista lajeista on kolme katsottu 
vanhalla tavalla erittäin uhanalaisiksi, 15 
% on vaarantuneita ja 74% silmälläpi
dettäviä. Vanhan tavan arvioinnin ulko
puolelle jääneiden vaarantuneiden laji
en ryhmäkin on varsin suuri, 84lajia. Se 
koostuu pääosin harvinaisista lajeista, 
joihin ei katsota kohdistuvan ihmisen 
aiheuttamaa uhkaa. Uuden arviointita
van silmälläpidettävistä lajeista on kat
sottu silmälläpidettäviksi myös vanhal
la tavalla lähes puolet ( 46 %) , 13lajia on 
siirretty luokkaan M ja loput ovat jää
neet arvioinnin ulkopuolelle harvinaisi
na, mutta ei uhanalaisina lajeina. Uuden 
tavan puutteellisesti tunnetuista lajeista 
117lajia on katsottu puutteellisesti tun
netuiksi myös vanhalla tavalla, 43 lajia 
on poistettu luettelosta (luokka M) ja 
viisi lajia on arvioitu silmälläpidettävik
si harvinaisiksi. Vanhalla arvioin timene
telmällä 22 eri luokkiin kuuluvaa lajia ei 
ole luokiteltu lainkaan uudella arviointi
menetelmällä. Joukossa on erityisesti 
kulttuurin seuralaislajeja, joiden ei kat
sota olevan täällä alkuperäisessä ympä
ristössään. 

Yleissääntönä voidaan pitää, että uu
della arviointitavalla lajit ovat keskimää
rin luokkaa uhanalaisempia kuin van
halla tavalla. Vanhat erittäin uhanalaiset 
ovat nyt äärimmäisen uhanalaisia, vaa
rantuneet erittäin uhanalaisia jne. Sään
nöstä on kuitenkin paljon poikkeuksia. 
Suurimmat erot ovat harvinaisilla lajeil
la, joihin ei katsota kohdistuvan selkeää 
ihmisen aiheuttamaa uhkaa. Vanhan ar
viointitavan uhanalaisten lajien kynnys 
oli myös alhaisempi kuin uuden tavan, 
melkoista joukkoa (562 lajia) vanhalla 

Taulukko 5.19. Vanhan ja uuden menetelmän vertailu. 

Kaikki RE EW CR EN vu NT DD NE Yhteensä 

H 183 1 0 0 0 1 0 4 189 
E 0 1 178 86 3 0 0 3 271 
V 0 0 45 261 123 0 0 7 436 
St 0 0 0 18 320 160 0 7 505 
Sh 0 0 24 79 266 318 5 1 693 
Sp 0 0 0 0 7 6 117 1 131 
M 0 0 0 1 1 13 43 14 72 
Ei luokkaa 1 0 2 7 84 562 3497 24232 

Yhteensä 184 2 249 452 804 1060 3662 24269 

Su~men lajien uhanalaisuus 2000 
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Uhanalaisuudessa 
tapahtuneet muutokset 

arvioinnista. Uudessa ~--T" ~·~·~· 
sa, joka tehtiin vanhalla 

määrät ovat 
.._ .... u._u ....... ,Jou.luokissa puutteellisesti tunnet

silmälläpidettäviä lajeja lukuun 
tamatta. 

tuna ensimmäiseen uhanalaisten 
luetteloon vuodelta 1985. 

Luettelosta poistetuista 201 
ovat 12 % edellisen ,.....,..T"f"'>""'"'"' 

uhanalaisista lajeista, puolet 
niä (taulukko Heltta-
nistä T-.r.., n-f-r.-f--f-~""" 

Taulukko 5.21. Uhanalaisten lajien luettelosta 
poistetut lajit. 

hyönteiset 

Muut niveljalkaiset 

Muut selkärangattomat 

Putkilokasvit 

ltiökasvit 
Lehtisammal et 

Maksasammal et 

noki- ja härmäsienet 

Suomen 

Poistetut 2000 
(luokkaM) 

4 

3 

68 

33 
1 

20 

II 

15 
7 
6 

103 
37 

6 
14 

201 

uhanalaisuus 2000 
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Taulukko 5.20. Uhanalaisten lajien määrät eri vuosina vanhalla arviointimenetelmällä. 

Hävinneet (H) Eritt. uhanalaiset (E) Vaarantuneet (V) 

1985 1990 2000 1985 1990 2000 1985 1990 2000 

Selkärankaiset 5 5 8 18 19 13 12 13 14 
Nisäkkäät 2 3 3 4 5 4 3 2 2 
Linnut 2 1 3 7 7 5 7 9 7 
Matelijat - - - 1 1 - - - 1 
Sammakkoeläimet - - - - - - 1 1 1 
Kalat 1 1 2 6 6 4 1 1 3 

Selkärangattomat 40 63 106 43 60 101 63 98 209 
Nivelmadot - - - 1 1 1 - - -
Nilviäiset - - - 3 3 2 2 3 5 
Perhoset 10 10 24 9 16 35 19 19 56 
Kovakuoriaiset 17 39 57 22 31 53 24 49 90 

Muut hyönteiset 10 10 21 6 8 8 10 19 52 
Muut niveljalkaiset 3 4 4 2 1 2 8 8 6 

Putkilokasvit 7 10 8 33 34 42 43 54 57 

ltiökasvit 14 21 25 17 18 23 26 33 44 

Lehtisammal et 9 13 17 12 13 16 17 18 28 
Maksasammalet 5 7 8 5 4 6 8 13 13 
Levät - 1 - - 1 1 1 2 3 

Sienet 17 39 42 43 86 92 46 110 112 

Heltta- ja 3 4 5 20 36 35 14 37 46 
kupusienet 

Kääväkkäät ja 2 5 5 3 II 17 8 28 31 
hyytelösienet 

Kotelosienet - 6 6 6 9 10 4 13 9 
Piensienet 2 4 2 2 6 4 6 3 2 
Jäkälät 10 20 24 12 24 26 14 29 24 

Yhteensä 83 138 189 154 217 271 190 308 436 

Silmälläoidettävät Yhteensä Uudet Uhanalaisten osuus(%) 
Taantuneet (St) 1 Harvinaiset (Sh) 1 Puutt. tunnetut (Sp) tarkastellusta Iajistosta 

1985 1990 2ooof 1985 1990 2000[1985 1990 2000 1985 1990 2000 lkm 1985 1990 2000 

25 17 18 7 7 12 2 - - 69 61 65 8 18 o/o 16 o/o 18 o/o 
6 3 3 1 3 4 1 - - 17 16 16 0 

16 12 12 6 4 8 - - - 38 33 35 5 
- - 1 - - - - - - 1 1 2 1 
- - - - - - - - - 1 1 1 0 
3 2 2 - - - 1 - - 12 10 II 2 

53 145 300 158 276 337 45 91 64 402 733 1117 451 4% 6% II% 
- - - - - - - - - 1 1 1 0 
- 1 3 9 15 15 1 1 1 15 23 26 3 

15 18 109 72 84 107 3 7 38 128 154 369 248 
23 87 113 34 81 110 21 45 9 141 332 432 114 
14 38 71 29 74 79 14 29 13 83 178 244 86 

1 1 4 14 22 26 6 9 3 34 45 45 1 

38 50 73 56 71 73 5 8 4 182 227 257 41 13 o/o 15 o/o 21 o/o 

13 14 39 49 66 71 12 28 31 131 180 233 68 15 o/o 18 o/o 24 o/o 

10 6 21 23 39 48 9 15 14 80 104 144 47 
1 6 13 16 21 15 2 8 8 37 59 63 10 
2 2 5 10 6 8 1 5 9 14 17 26 II 

17 33 75 117 163 200 27 60 32 267 491 553 165 13 o/o 19 o/o 9% 

3 5 15 42 57 57 II 20 17 93 159 175 53 

1 12 32 23 54 65 4 7 9 41 117 159 58 

1 3 2 14 12 20 2 13 3 27 56 50 8 
- - 1 13 13 II 4 2 - 27 28 20 3 

12 13 25 25 27 47 6 18 3 79 131 149 42 

146 259 505 387 583 693 91 187 131 1051 1692 2225 734 7% JO o/o 12 o/o 

Ul 
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retty M-luokkaan virheellisen määrityk
seen perusteella. Kaksi edellisellä kerral
la mukaan otettua itsenäistä risteymää, 
kuusamonkorte ja väylävihvilä jätettiin 
nyt pois. Viiden lajin alkuperästä on saa
tu lisätietoja. Ne tulkittiin nyt Suomen 
alkuperäiseen lajistoon kuuluinattomik
si. Linnuista kohne aien1min silmälläpi
dettävää lajia eli kuikka, nuolihaukka ja 
pyrstötiainen katsottiin nyt turvatuiksi 
ja poistettiin uhanalaisten luettelosta. 

Taulukossa 5.22. tarkastellaan luette
losta poistettujen lajien (luokka M) elin
ympäristöjakautumia. Poistetuista la
jeista on lähes 13 prosenttiyksikköä 
enemmän metsälajeja kuin edellisen tar
kastelun (vuonnal990) lajien elinympä
ristöjakautumassa, perinneympäristö
jen lajeja puolestaan on 9 prosenttiyk
sikköä vähemmän. Muutoin jakautumat 
poikkeavat vain vähän toisistaan soiden 
lajeja lukuun ottamatta. Niitä on vain 
puolet vuoden 1990 jakautuman osuu
desta. 

Uusista uhanalaisistalajeista (taulukko 
5.23.) lähes kaksikolmasosaa on hyöntei
siä (450 lajia). Yksinomaan perhosiakai
kista uusista lajeista on kolmannes (248 

lajia). Uusiakovakuoriaisia on 114lajia ja 
muita hyönteisiä 85lajia. Määrän kasvun 
lähes yksinomaisena syynä on ollut pa
rantunut tietämys ja tarkentunut arvi
ointi. Esimerkiksi nyt oli käytettävissä 
suurperhosten levinneisyydestä ja sen 
muutoksista kertova kartasto sekä alus
tava Etelä-Suo1nen pikkuperhosten le
vinneisyystiedosto. Perhoset arvioitiin 
nyt aiempaa tarkemmin laji lajilta. Me
netelmä paljasti suuren joukon uusia 
uhanalaisia lajeja, erityisesti pikkuper
hosia. Kovakuoriaisten lajimäärän kasvu 
perustuu 1990-luvulla vilkastuneen tut
kimuksen ja harrastuksen ansiosta entis
tä parempaan tietoonlajienlevinneisyy
destä ja kannan nykytilasta. Muiden 
hyönteisryhmien uusien lajien määrän 
kasvun taustalla on ollut arvioinnin laa
jentaminen. Ennen muuta parantunut 
tietämys mesipistiäisistä toi mukaan 28 
uutta lajia. Myös luteita on nyt voitu 
tarkastella aiempaa perusteellisemmin 
(19 uutta lajia). 

Uusia uhanalaisia sieniäkin on mer
kittävän paljon. Uusia heltta- ja kupusie
niä on luettelossa 51 ja kääväkkäitä 48 
lajia. Nykyisin kotelosieniin luettavia 

Taulukko 5.22. Luettelosta poistettujen M-lajien elinympäristöjakautumat. 

Selkä- Selkäran- Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus Osuus 
rankaiset gattomat kasvit kasvit yhteensä 2000* 1990** 

Metsät 1 3 8 II 71 112 55,7 o/o 43,0 o/o 
Suot 2 2 1 5 2,5% 4,9 o/o 
Vedet 2 10 1 4 3 20 10,0 o/o 9,0 o/o 
Rannat 1 6 3 6 16 8,0 o/o 8,2 o/o 
Kalliot 1 2 6 8 17 8,5 o/o 9,3 o/o 
Tunturipaljakat 4 1 1 6 3,0 o/o 4,1 o/o 
Perinneympäristöt ym. 7 4 1 13 25 12,4 o/o 21,4% 

Lajien lukumäärä 4 68 II 15 103 201 

* osuus lajeista, ** osuus uhanalaisista lajeista 

Taulukko 5.23. Uusien vanhalla tavalla arvioitujen lajien elinympäristöjakautumat. 

Elinympäristö Selkä- Selkäran· Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus Osuus 1 

rankaiset gattomat kasvit kasvit yhteensä 2000* 1990** i 

Metsät 1 105 5 38 103 252 34,3 o/o 43,0 o/o 
Suot 2 7 5 2 4 20 2,7 o/o 4,9 o/o 
Vedet 2 16 10 2 30 4,1 o/o 9,0 o/o 
Rannat 2 55 7 6 9 79 10,7 o/o 8,2 o/o 
Kalliot 5 5 1 15 26 3,5 o/o 9,3 o/o 
Tunturipaljakat 9 4 4 6 23 3,1 o/o 4,1 o/o 
Perinneympäristöt ym. 1 246 15 7 24 293 39,9 o/o 21,4 o/o 
Elinympäristö tuntematon 9 3 12 1,6 o/o 0,0 o/o 

Lajien lukumäärä 8 452 41 68 166 735 

* osuus lajeista, ** osuus uhanalaisista lajeista 



jäkäliä on uusienlajien joukossa 33. Sien
ten lajimäärän kasvun taustalla ovat 
uudet lajiluettelot Niiden avulla kaikki
en lajien tarkastelu onnistui entistä pa
remmin. Arviointia ei sen sijaan juuri
kaan voitu laajentaa aiemmin arvioimat
ta jätettyihin ryhmiin tai sukuihin. 
Myös itiökasvien määrä kasvoi tuntu
vasti. Luettelossa on erityisesti uusia 
lehtisammal-ja levälajeja. Putkilokasvi
en ja selkärankaisten eläinten uusien la
jien määrä jäi huomattavasti keskimää
räistä alhaisemmaksi. Edellisistä uusia 
lajeja on 18 %ja jälkimmäisistä 12%. 

Myös uusien lajien elinympäristöja
kautuma poikkeaa merkittävästi vuo
den 1990 luettelon jakautumasta (tau
lukko 5.23). Uusia perinneympäristöjen 
lajeja on jopa selvästi enemmän kuin 
metsälajeja (40% ja 34% ). Uusien kult
tuurilajien osuus onkin nyt lähes kaksin
kertainen aiempaan luetteloon verrattu
na. Kasvu johtuu paljolti edellä jo selos
tetusta hyönteisten määrän kasvusta. 
Uusia selkärangattomien eläinten ryh
mään kuuluvia lajeja on perinneympä
ristöissä nyt enemmän kuin vanhoja la
jeja. Metsissä elää uusista lajeista 9 pro
senttiyksikköä vähemmän kuin edelli
sen luettelon mukaan. Uusia metsälaje
jakin on kuitenkin 252. Pääosa niistä on 
hyönteisiä ( 42%) ja sieniä ( 41 %).Metsä
sienten kokonaismäärä on kuitenkin kas
vanut vain vähän (32lajia), sillä luette
lossa poistetuista lajeista huomattava 
osa oli metsissä kasvavia sieniä (71lajia). 

Perinneympäristöjen lajien ohella 
vain rannoilla elävien lajien osuus on 
kasvanut. Se on 2,5 prosenttiyksikköä 
suurempi kuin vuonna 1990. Uusista 
rantalajeistakin huomattava osa on sel
kärangattomia eläimiä (70 % ). Niiden 
määrä kasvoikin lähes kaksinkertaiseksi 
aiempaan verrattuna. Melko paljon uu
sia uhanalaisia rantalajeja löytyi myös 
satnmalten ja sienten joukosta. Muiden 
ympäristöjen uhanalaisten lajien osuus 
on uusien lajien jo-ukossa selvästi pie
nempi kuin edellisessä luettelossa. Kalli
oiden lajien osuus on nyt vain runsas 
kolmannes, vesien vajaa puolet ja soiden 
runsas puolet edellisen arvion osuudes
ta. Poistetut lajit huomioon ottaen kalli
oiden lajien määrä on kasvanut vain 
yhdeksällä ja vesien lajien määrä kym-

Suomen .lajien llhanalai~uu~ 2000 

menellä lajilla. Kallioille on esimerkiksi 
aiemman 64 sammallajin (joista poistet
tu kuusi) lisäksi löytynyt vain yksi uusi 
laji. Vesissä kasvavia putkilokasveja ei 
ole uusien lajien joukossa kuin yksi (en
nestään 18) ja soilla kasvavia uusia sam
maHa niinikään vain kaksi (aiemmin 22). 
Uusien uhanalaisten suolajien joukossa 
on kaksi uutta lintulajia aiemman yhden 
lisäksi. 

Hävinneitä lajeja on nyt 189 eli kol
mannes enemmän kuin edellisellä ker
ralla. Määränkasvu johtuulähes yksin
omaan havaituista uusista hävinneistä 
hyönteislajeista ( 43lajia enemmän kuin 
1990). Ne ovat kovakuoriaisia (14lajia), 
perhosia (18lajia) ja pistiäisiä (11lajia). 
Hävinneitä selkärankaisia lajeja on kol
me (kaksi lintulajia ja yksi kalalaji), itiö
kasvilajeja neljä sekä sienilajeja kolme 
lajia enemmän, putkilokasvilajeja sen 
sijaankaksilajia vähemmänkuin vuon
na1990. 

Erittäin uhanalaisten määrä on kas
vanut 54lajilla (24% ). Pääosa uusista E
lajeistakin on hyönteisiä, perhosia (19 
uutta lajia) ja kovakuoriaisia (22 uutta). 
Erittäin uhanalaisten putkilokasvien 
määrä on kasvanut kahdeksalla, itiökas
vien viidellä ja sienten kuudella lajilla. 
Selkärankaisten E-lajien määrä puoles
taan on vähentynyt peräti kuudella lajil
la eli kolmanneksella. E-lajeista on pois
tunut yksi nisäkäslaji, kaksi lintulajia, 
yksi matelijalaji ja kaksi kalalajia. Kolme 
niistä on tosin siirtynyt hävinneiden 
ryhmään. 

Vaarantuneita on uudessa vanhan 
menetelmän luettelossa 128lajia enem
män (42% ).Jälleen valtaosamuutoksis
ta on tapahtunut selkärangattomien 
eläinten keskuudessa. Vaarantuneita lu
teita on nyt kuusi, perhosia 37, kovaku
oriaisia 41 ja pistiäisiä 26lajia enemmän. 
Myös lehtisammalten määrä on kasva
nut kymmenellä lajilla. Sienten koko
naistilanne ei ole juurikaan muuttunut 
(kaksi lajia enemmän), ryhmän sisällä 
sen sijaan on tapahtunut huomattavia 
siirtymiä. Heltta- ja kupusieniä on nyt 
yhdeksän ja kääväkkäitä ja hyytelösieniä 
kolme lajia enemmän, kotelosieniä sen 
sijaan kolme ja jäkäliä kuusi lajia vähem
män kuin edellisessä arvioissa. 

Suurin muutos on tapahtunut sil-
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mälläpidettävien taantuneiden lajien 
lukumäärässä, joka on kasvanut 246lajil
la eli määrältään lähes kaksinkertaiseksi. 
Huomattavaa lisäystä on tapahtunut 
kaikissa ryhmissä lukuun ottamatta sel
kärankaisia eläimiä, joiden joukossa on 
vain yksi uusi St-luokan mateli ja, tarha
käärme. Taantuneiden selkärangattomi
en lajien määrä on kasvanut yli kaksin
kertaiseksi (155 uutta lajia, 107% ); itiö
kasvien (25lajia lisää, 178 %) ja sienten 
( 42lajia lisää, 127 %) muutoksen määrä 
on ollutvielä suurempi. Myös St-luokan 
putkilokasvien lajimäärä on kasvanut 
lähes 50 % (23lajia lisää). 

Taantuneiden lajien tnäärän kasvuun 
on ilman muuta vaikuttanut uusi arvi
ointimenetelmä. Uudella menetelmällä 
taantuneiksi osoitettu ja lajeja oli helppo 
todeta taantuneiksi myös vanhalla me
netelmällä. Taantuneiden määrän kasvu 
kertoo kyllä vakuuttavasti myös luon
nossamme koko ajan tapahtuvista muu
toksista. Yhä useammat lajit ovat vähen
tymässä. Tähän kehitykseen on puutut
tava erilaisin suojelutoilnin. Muussa ta
pauksessa nyt taantuneiksi osoittautu
neet lajit ovat häviämisvaarassa lähivuo
sikymmeninä. 

Silmälläpidettävien harvinaisten laji
en kokonaismäärä kasvoi vain vähän, 110 
lajia (19 %).Uudella menetelmällä mu
kaan tuli paljon uusia harvinaisia lajeja. 
Tämän vaikutusta vanhalla menetelmäl
lä tapahtuvaan arviointiin väitettiin, ja 
uusiksi Sh-lajeiksi hyväksyttiin vain lajit, 
joihin kohdistui selvä ihmistoiminnasta 
aiheutuva uhka. Sh-luokassa ovat selkä
rangattomien eläinlajien ja sienilajien 
määrät kasvaneet suhteellisesti yhtä 
paljon (22% ). Edellisessä ryhmässä ovat 
erityisesti kasvaneet kovakuoriaisten (29 
lajia) ja perhosten (23lajia), jälkimmäi
sen ryhmässä kääväkkäiden (9 lajia), 
kotelosienten (9lajia) ja jäkälien (19la
jia) määrät. Myös lehtisammalten Sh
lajien määrä kasvoi yhdeksällä. Tätä 
kompensoi harvinaisten maksasammal
ten määrän lasku kuudella lajilla. Selkä
rankaisia eläimiäkin on Sh-luokassa nyt 
viisi lajia enemmän: neljä lintua ja yksi 
nisäkäs. 

Silmälläpidettävien puutteellisesti 
tunnettujen lajien määrä on kaikista 
muista uhanalaisuusluokista poiketen 

pienentynyt, vieläpä huomattavasti. 
Puutteellisesti tunnettujen lajien määrä 
ei yleisesti ottaen ole vähentynyt. Tätä 
osoittaa mm. suuri uuden menetelmän 
DD-lajien määrä. Kertyneiden uusien 
tietojen avulla vanhat Sp-lajitvoitiin si
joittaa muihin uhanalaisuusluokkiin. 
Sen sijaan uusia Sp-lajeja ei nähtävästi 
ole riittävän tarkasti arvioitu uuden 
menetelmän DD-lajien joukosta. 

Uhanalaisuudessa tapahtuneita 
muutoksia voidaan arvioida taulukoi
den 5.22 ja 5.23 avulla. Tätä vertailua 
kuitenkin vaikeuttavatuseattekijät Lu
ettelosta poistamiseen on usein ollut 
syynä lajin systemaattisen asetnan 
muuttuminen. Laji on saatettu yhdistää 
johonkin toiseen lajiin. Toisinaan on 
käynyt myös ilmi, että lajin esiintymi
nen Sumnessa on perustunut virhemää
rityksiin. Edellä mainittuja syitä ei ole 
taulukossa erotettu uhanalaisuudessa 
tapahtuneiden muutosten vuoksi pois
tetuista. Uusien lajien liittäminen luette
loon on puolestaan johtunut paitsi 
uhanalaisuuden kasvusta, myös erityi
sesti arvioinnissa tapahtuneista tnuu
toksista. Joidenkin ryhmien tarkastelu 
on nyt tehty paljon perusteellisemmin 
kuin aiemmin. Tarkastelu on lisäksi voi
tu ulottaa tnyös muutamiin, tosin pie
nehköihin uusiin eliöryhmiin. 

Uusien lajien määrä onkin lähes ne
linkertainen poistettuihin verrattuna. 
Pienin ero on sienten ryhmässä (noin 
1,6-kertainen). Myös uusia selkärankai
sia eläilniä on vain kaksi kertaa enermnän 
kuin paistettuja, putkilo- ja itiökasveilla 
suhdeluku on noin nelinkertainen. Sel
kärangattomia eläimiä sen sijaan on uu
sien lajien joukossa lähes seitsemän ker
taa enemmän kuin poistettujen luette
lossa. 

Parhaimmin uhanalaisuudessa ta
pahtuvia muutoksia voi arvioida luette
lossa säilyvien vanhojen lajien luokka
muutosten avulla. Yhteenvedot näistä 
löytyvät taulukaista 5.24 ja 5.25. Niissä 
on otettu huomioon siirtymiset vähin
tään yhtä uhanalaisluokkaa ylemmäksi 
tai alemmaksi. Silmälläpidettävien luo
kan sisäisiä muutoksia ei ole huomioitu. 
Elinympäristöjakautumia on myös ver
rattu vuoden 1990 uhanalaisluettelon 
jakautumiin. 



Taulukko 5.24. Elinympäristöjakautumat lajeilla, joiden uhanalaisuusluokkaa 
on alennettu vanhalla arviointitavalla. 

Elinympäristö Selkä- Selkäran- Putkilo- ltiö- Sienet Kaikki Osuus Osuus 
rankaiset gattomat kasvit kasvit yhteensä 2000* 1990** 

Metsät 1 24 1 4 48 78 56,5% 43,0% 
Suot 2 2 1,4% 4,9% 
Vedet 2 1 2 3 1 9 6,5% 9,0% 
Rannat 5 4 3 12 8,7% 8,2% 
Kalliot 1 1 5 II 18 13,0% 9,3% 
Tunturipaljakat 2 1 3 2,2% 4,1% 
Perinneympäristöt ym. 2 9 2 3 16 11,6% 21,4% 

Lajien lukumäärä 6 40 II 13 68 138 

* osuus lajeista, ** osuus uhanalaisista lajeista 

Taulukko 5.25. Elinympäristöjakautumat lajeilla, joiden uhanalaisuusluokkaa 
on nostettu vanhalla arviointitavalla. 

Elinympäristö Selkä- Selkäran- Putkilo-
rankaiset gattomat kasvit 

Metsät 35 3 
Suot 2 
Vedet 6 1 
Rannat 2 18 10 
Kalliot 
Tunturipaljakat 1 1 
Perinneympäristötym. 1 62 8 

Lajien lukumäärä 4 123 23 

* osuus lajeista, ** osuus uhanalaisista lajeista 

Uhanalaisuusluokkaa on nostettu 212 
lajilla ja alennettu138lajilla eli uhanalai
suus on lisääntynyt kolmannesta suu
reinmalla joukolla kuin vähentynyt. To
dellisuudessa luokkapudotuksia on vie
lä huomattavasti enemmän, sillä myös 
luokkaan M siirtämisessä on pääosin 
kyse luokan alentamisesta. Selkärankai
silla eläimillä ja sienillä alentamisia on 
enemmän kuin nostaja, molemmilla 
noin 1,5 -kertaisesti. Putkilo- ja itiökas
veilla päinvastoin luokkanostaja on 
enemmän, edellisillä noin 2 ja jälkim
mäisillä noin 1,4 -kertaisesti. Selkäran
gattomilla eläimillä tämäkin suhde on 
selvästi suurin, yli kolminkertainen. 

Metsien ja kallioiden lajien luokkaa 
on useaminin alennettu kuin nostettu, 
sen sijaan soiden, rantojen ja perinne
ympäristöjen lajeilla tilanne on päinvas
toin. Ensiksi mainitussa ryhmässä ero 
alentamisen ja noston välillä on suurin 
kalliolajeilla, noin 2,5-kertainen, jälkim
mäisessä perinneympäristöjen lajeilla, 
noin 5,5-kertainen. Samat erot tulevat 
näkyviin verrattaessa elinympäristöja
kautumia vuoden 1990luettelonjakau-

Suomen lajien uh~nal~isuus 2000 

ltiö- Sienet Kaikki Osuus Osuus 
kasvit yhteensä 2000* 1990** 

1 29 68 32,1% 43,0% 
3 5 2,4% 4,9% 

1 8 3,8% 9,0% 
1 3 34 16,0% 8,2% 
5 2 7 3,3% 9,3% 

2 0,9% 4,1% 
7 10 88 41,5% 21,4% 

17 45 212 

tumiin. Alennettujen luokkien ryhmässä 
suurin ero om metsälajeilla. Se on 13 
prosenttiyksikköä suurempi kuin edelli
sen luettelon jakautumassa. Myös kal
liolajien osuus on suurempi, ero on noin 
4 yksikköä. Vain perinneympäristöjen 
lajien osuus on merkittävästi pienempi. 
Ero on 10 prosenttiyksikköä. 

Luokkanostojen lajien jakautuma 
poikkeaa niinikään huomattavasti ver
tailujakautumasta. Perinneympäristöjen 
ja rantojen lajeilla osuudet ovat kaksin
kertaiset, prosenttiyksikköinä erot ovat 
20 ja lähes 8 yksikköä. Perinneympäris
töjen lajien uhanalaisuusluokkaa on nos
tettu jopa useammin kuin metsälajien 
luokkaa, vaikka näitä lajeja on luettelos
sa alunperin noin puolet 1netsälajeista. 
Metsälajien suhteellinen osuus onkin 11 
prosenttiyksikköä pienempi kuin vuo
den 1990 luettelossa. Myös kallioiden ja 
vesien lajeilla erot ovat huomattavat, 
molemmilla noin 6 yksikköä pienemmät. 

Tiivistelmä muutoksista. Suomen 
elinympäristöistä erilaisten perinneym
päristöjen lajit näyttävät olevan uhan
alaistumassa selvästi kiivainta vauhtia. 
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Uusien uhanalaisten lajien määrä on 
huomattavasti suurempi kuin luettelos
ta poistettujen lajien määrä ja luettelos
sa säilyneillä vanhoilla lajeilla luokkaa 
on huomattavasti usemnmin nostettu 
kuin alennettu. Muutokset näkyvät 
useimmissa eliöryhmissä, suurimmil
laan ne ovat hyönteisten keskuudessa. 
Muutoksia selittää vain osittain uusien, 
runsaasti perinneympäristöissä eläviä 
lajeja sisältävien ryhmien (pikku perho
set, pistiäiset, luteet) tulo uhanalaistar
kastelun piiriin. Perinneympäristön laji
en säilyttäminen onkin uhanalaisten 
lajien suojelun suurin haaste tällä het
kellä. 

Seuraavaksi suurimmat muutokset 
ovat tapahtuneet rannoilla elävien lajien 
suhteen. Myös tämän ympäristön uusia 
lajeja on huomattavasti paistettuja 
enemmän ja lajien luokkaa on nostettu 
lähes kolme kertaa useammin kuin alen
nettu. Näyttäisi siltä, että rantojen suo
jeluohjelma ei riittävässä määrin turvaa 
uhanalaisen rantalajiston säilymistä. 
Rantalajistan kiihtyvää uhanalaistumis
ta ja sen syitä tulisikin selvittää tarkem
min. Myös suolajien kehitys näyttäisi 
olevan samansuuntainen rantalajien 
kanssa, mutta vähäinen lajimäärä ei ole 
riittävä pidemmälle menevien johtopää
tösten tueksi. 

Tietämys metsälajistosta on kasvanut 
suuresti. Uusia eliöryhmiä on tullut tar
kastelun piiriin. Uusia uhanalaisia met
sälajeja on huomattavasti enemmän 
kuin luettelosta paistettuja, mutta aiem
min uhanalaisiksi katsottujen lajien 
luokkaa on alennettu hieman useammin 
kuin nostettu. Näyttäisi siltä, että metsi
en lajien uhanalaistuminen on hidastu
nut Suomessa 1990-luvulla, jolloin met
sien suojeluun on panostettu suuresti. 
Sen sijaan lukuisten, etenkin Etelä-Suo
men vanhoissa Inetsissä elävien lajien 
häviämistodennäköisyys on edelleen 
selvästi kasvamassa. Pääosa näistä erilli
sissä metsäsaarekkeissa elävistä lajeista 
tulee ilmeisesti häviämään Suomesta, 
ellei suojelutoimia saada nopeasti lisät
yksi. 

Tunturilajien uhanalaisuudessa ei ole 
tapahtunut muutoksia. Vesien lajiston 
kehitys ei myöskään anna aihetta erityi
seenhuoleen. Uusia uhanalaisia vesilaje-

ja on vain vähän enemmän kuin luette
losta paistettuja. Luokkamuutoksia on 
likimäärin yhtä paljon molempiin suun
tiin, mutta suhteellisesti enemmän on 
vesilajien luokkaa alennettu. Vesien la
jeista pääosa elää sisävesissä (noin 90% ). 
Itämeren heikkenevä tila ei siis ole vai
kuttanut kovin suureen lajimäärään. Ve
sissä eläviin lajeihin tulisi kuitenkin kiin
nittää selvästi enemmän huomiota, jotta 
voitaisiin saada tarkemmin selville lajis
tonnykytila. 

Kallioiden eliöiden uhanalaistumis
kehitys näyttää suotuisalta. Uusia lajeja 
on vain hieman enemmän kuin luettelos
ta paistettuja ja lajien luokkaa on huo
mattavasti useaminin alennettu kuin 
nostettu. Niinpä tämän ympäristön laji
en uhanalaisuus onkinil1neisesti vähen
tynyt. Selitystä on vaikea löytää. Kyse 
saattaa olla vain arviointitavassa tapahtu
neista muutoksista. 

5.6 Luonnonsuojelulain 
tarkoittamat uhanalaiset 
ja erityisesti suojeltavat 
lajit 

Taulukossa 5.26. esitetään eliöryhmäkoh
taisesti niiden lajien lukumäärät, joita 
ehdotetaan luonnonsuojeluasetuksen 
liitteenä olevaan uhanalaisten ja erityi
sesti suojeltavien lajien luetteloon. Ver
tailunaovatnykyiset, vuoden 1997luon
nonsuoj eluasetuksessa olevat lajimäärä t. 

Luonnonsuojeluasetuksen liitteenä 
olevaan uhanalaisten lajien luetteloon 
ehdotetaan yhteensä 1393lajia. Tämä on 
93lajia enemmän kuin nykyisessä luette
lossa. Eniten on kasvanut selkärangatto
mien eläinten lajimäärä (147lajia), josta 
pääosa on perhosia (9llajia) ja kovaku
oriaisia (78 lajia). Muiden hyönteisten 
lajimäärä on lisääntynyt vain viidellä, ja 
1nuita selkärangattomia eläimiä luette
loon ehdotetaan 27lajia vähemmän kuin 
siinä nyt on. Selkärankaisia eläimiä luet
teloon ehdotetaan viisi vähemmän kuin 
nykyisessä luettelossa. Putkilokasveja 
asetuksen uhanalaisten lajien luetteloon 
ehdotetaan 21 lajia ja sieniä 43 lajia ny
kyistä vähemmän. Sammalten määrä taas 
on ehdotuksessa 13lajia ja jäkälien kuusi 
lajia suurempi. 

Suorrten .• tajien ~han~laisu~s ::iooo 



Taulukko 5.26. Erityisesti suojeltavat ja uhanalaiset lajit. 

Erityisesti suojeltavien Uhanalaisten 
lajien lukumäärä (e) lajien lukumäärä (u) 
Ehdotus 2000 LSA 1997 Ehdotus 2000 LSA 1997 

Selkärankaiset 19 
Nisäkkäät 4 
Linnut 14 
Sammakkoeläimet 1 
Matelijat -
Kalat -

Selkärangattomat 275 
Nivelmadot 1 
Nilviäiset 6 
Perhoset 79 
Kovakuoriaiset 128 
Muut hyönteiset 58 
- Päivänkorennot 3 
- Sudenkorennot 3 
- Koskikorennot 2 
- Suorasiipiset 3 
- Luteet 9 
- Yhtäläissiipiset 2 
- Verkkosiipiset -
- Vesiperhoset 1 
- Kaksisiipiset 7 
- Kirput -
- Pistiäiset 28 
Muut niveljalkaiset 3 
- Hämähäkkieläimet 3 
-Äyriäiset -
- Kaksoisjalkaiset -
- Juoksujalkaiset -

Putkilokasvit 72 

ltiökasvit 60 
Lehtisammalet 45 
Maksasammal et 15 
Levät -
Sienet 123 
Helttasienet 54 
Kupusienet 8 
Kääväkkäät 44 
Kotelosienet 17 
Piensienet -

Jäkälät 43 

Yhteensä 592 

Erityisesti suojeltavien lajien maara, 
joka sisältyy edellä esitettyihin uhan
alaisten lajien lukuihin on nyt tehdyssä 
ehdotuksessa 592 lajia. Se on 107lajia 
enemmän kuin erityisesti suojeltavien 
lajien määrä nykyisessä luettelossa. Laji
määrän eliöryhmäkohtaiset muutokset 
ovat hyvin samanlaisia kuin uhanalais
ten lajien luettelossakin. Esimerkiksi 
kovakuoriaisia on 42lajia ja perhosia 44 
lajia enemmän. Myös muista hyönteisis
tä ehdotetaan erityisesti suojeltaviksi 30 
lajia aikaisempaa enemmän, näistä huo
mattava osa on pistiäisiä. Putkilokasveis-

Suomen lajien uha.nal.aisuus 2000 

21 32 37 
4 5 5 

16 24 31 
1 1 1 
- 1 -
- 1 -

162 705 558 
1 1 1 
5 II 22 

35 217 126 
85 322 244 
28 141 136 

- 4 3 
3 4 5 
2 2 5 
3 3 3 
4 34 26 
1 10 5 
1 - 2 
- 4 5 
9 12 25 
- 1 1 
5 67 56 
8 13 29 
5 10 24 
- - 1 
1 1 2 
2 2 2 

62 162 183 

52 137 128 
33 88 75 
17 44 43 
2 5 10 

141 262 JOS 
64 102 124 
10 13 13 
40 110 114 
20 28 34 
7 9 20 

47 95 89 

485 1393 1300 

sa erityisesti suojeltavien lajien määrä 
on kasvanut kymmenellä, vaikka uhan
alaisten lajien yhteismäärä asetuksessa 
pieneneekin. 
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Vastuulajit 

Uhanalaisten lajien toisen seurantatyö
ryhmän yhdeksi tehtäväksi oli määritel
ty laatia luettelo lajeista joiden säilyttä
misessä Suomella voidaan osoittaa ole
van merkittävä kansainvälinen vastuu. 
Työryhmä määritteli itse, millä perus
teilla lajit valitaan tähän luetteloon ja 
1nistä eliöryhmistä tällainen tarkastelu 
voidaan tehdä. Valmiita valintaperustei
ta tai yleistä kansainvälistä käytäntöä 
vastuulajien valinnassa ei ole. Edellises
sä uhanalaismietinnössä esitettiin lyhyt 
luettelo Suomen kansainvälisistä vas
tuulajeista. Siinä oli mukana esimerkin
omaisesti joukko putkilokasvilajeja, joi
den pääesiinty1nisalue Euroopassa on 
Suomessa Lisäksi mainittiin kaksi sam
mallajia ja kaksi selkärankaista eläintä. 
Nämä lajit eivät olleet mukana Suomen 
uhanalaisten luettelossa. Valintaperus
teita ei pohdittu siinä yhteydessä enem
pää, vaan todettiin että seuraavan uhan
alaisuusarvioinnin yhteydessä pitää va
linnan perusteista tehdä selvitys. Tämän 
jälkeen Mauri Leivo on kirjoittanut lin
tujen erityisvastuulajien (EVA) valin
nasta (Leivo 1996) ja Arto Kurtto (1997) 
putkilokasvien vastuulajien valinta peri
aatteista. 

Vastuulajeilla ei ole mitään lainsää
dännössä määriteltyä asemaa. Työryhmä 
tekee jäljempänä toimenpide-ehdotuk
sensa siitä, miten vastuulajit tulisi ottaa 
huomioon seurantaa ja suojelua toteu
tettaessa. 

Seurantatyöryhmä keskusteli vas
tuulajien valinnasta useassa kokoukses
saan ja kuuli asiantuntijana Arto Kurt
toa. Valinnan perusteita käsiteltiin yksi
tyiskohtaisesti putkilokasvityöryhmässä 
ja lintu työryhmässä, jossa Mauri Leivo 
osallistui käsittelyyn. Näiden keskuste
lujen pohjalta laadittiin ohje vastuulaji
ehdokkaiden valitsemiseksi. 

6.1 Valinnan perusteet 

Työryhmä päätyi siihen, että vastuulaje
ja valittaessa tarkoituksenmukaisin tar-

kasteHava alue on Euroopan Inaantie
teellinen alue. Alueen laajentaminen oli
si tuonut lisävaikeutena entistä puut
teellisemmat tiedot monilta Euroopan 
ulkopuolisilta alueilta. Alueen supista
misessa ainoa vaihtoehto olisi ollut ra
joittuminen Euroopan unionin aluee
seen, jolta on saatavissa parhaat tiedot 
eliöiden esiintymisestä. Hallinnolliset 
rajaukset ovat muuttuvia, ja jottei tar
kasteluja toistettaessa tarvitsisi muuttaa 
aluetta, pitäydyttiin maantieteellisissä 
rajoissa. Eurooppa päätettiinrajataAtlas 
Plorae Europaean (Jalas & Suominen 
1972-) mukaisesti. 

Suomen vastuulajit valikoituvat 
pääosin seuraavanlaisista lajeista: 1) en
deemisiä eli kotoperäisiä Suomelle tai 
Pohjois-Euroopalle, 2) kokonaislevinnei
syys on suppea ja kanta kaikkialla harva, 
3) kokonaislevinneisyys on laaja, mutta 
ovat yleisiä vain pienellä osalla aluetta, 
josta merkittävä osa on Suomessa, 
4) Suomessa on niin kaukana päälevin
neisyysalueesta oleva erillisesiintymä, 
että etäisyys on voinut johtaa geneetti
seen erilaistumiseen. Viimeksi mainitus
ta perusteesta on yleensä liian vähän 
tutkittua tietoa. 

Vastuulajien valintaa helpottaisi, jos 
lajien levinneisyysalueet ja kantojen 
suuruudet tunnettaisiin riittävän hyvin. 
Tällöin voitaisiin valintakriteeriksi mää
ritellä jokin tietty Suomen kannan pro
senttiosuus Euroopankannasta tailevin
neisyysalueesta. Kunnollisia kannanar
vioita ei kuitenkaan Suomestakaan ole 
kuin linnuista ja osasta nisäkkäitä. Näi
denkin ryhmien kannanarviot muualta 
Euroopasta ovatyleensä epätarkempia. 
Varsinkin Suomen vastuun arvioimisen 
kannalta hyvin tärkeät tiedot Venäjältä 
ovat puutteellisia, esim. yksittäisten lin
tulajien kannanarviot voivat vaihdella 
välillä 1- 10 milj. paria. Tällaisissa tapa
uksissa Suomen kannan osuutta on mah
dotonta määritellä tarkasti. Useimpien 
eliöryhmien kohdalla ainoa mahdolli
suus on tarkastella levinneisyysalueen 



suuruutta Suomessa ja Euroopassa täy
dennettynä saatavilla olevilla tiedoilla 
kannan tilasta eri alueilla. Kannansuu
ruus-tai levinneisyystietojen puutteelli
suuksia voi myös täydentää tiedoilla 
elinympäristöjen jakautumisesta ja ti
lasta eri alueilla. 

Ehdotonta, kaikissa tapauksissa so
vellettavaa prosenttiosuutta ei voi mää
ritellä. Työryhmä piti ohjeellisena 15-20 
% :n osuutta Euroopan kannasta. Tästä 
on kuitenkin eräissä tapauksissa poiket
tu, ja otettu mukaan sellaisiakin lajeja, 
joiden osuus on pienempi. Niissä ryh
missä, joissa osuuden arviointi perustuu 
levinneisyysalueeseen, on mahdolli
suuksien mukaan käytetty tukena tieto
ja lajin yleisyydestä levinneisyysalueen 
eri osissa. Valintaperusteita on esitelty 
erikseen kunkin eliöryhmän yhteydessä. 

Vastuulajien valinnassa on pelkän 
kannan osuuden tukena käytetty elin
yinpäristökohtaista painotusta. Suomel
le ominaisia elinympäristötyyppejä Eu
roopassa ovat pohjoiset havumetsät, 
suot, oligotrofiset vedet, Itämeren ran
nat, erityisesti maankohoamisrannat ja 
suurten jokien rannat. Näiden elinym
päristöjen, samoin kuin niihin liittyvän 
lajiston esiintyminen Euroopassa keskit
tyy Pohjoismaihin, Venäjälle ja Baltian 
maihin. Venäjän suuri alue johtaa hel
posti siihen, että Suomen osuus tällais
ten lajien kannasta tai levinneisyysalu
eesta voi jäädä varsin pieneksi. Tällaisia 
lajeja on otettu kuitenkin mukaan, kos
ka Venäjän epävakaiset olot ja ympäris
töinuutosten nopeus aiheuttavat epä
varmuutta lajien tulevaisuudesta siellä. 
Havumetsävyöhyke on nykyisin käytän
nössä poikki Vienanmeren eteläpuolella, 
joten Fennoskandian lajista ei mahdolli
sesti enää saa riittävästi täydennystä 
idästä. Kulttuuriympäristöissä elävät la
jit jätettiin vastuulajitarkastelun ulko
puolelle. 

Lintujen EVA -tarkastelussa (Leivo 
1996) vastuulajeiksi valittiin vain lajeja, 
joiden Euroopan kanta on alle 100 000 
paria. Näin rajattiin pois runsaslukuiset 
lajit, vaikka niiden kanta olisikin tänne 
keskittynyt. Nyt päädyttiin rajaamaan 
ulkopuolelle vain kaikkein runsaimmat 
lintulajit Muissakin eliöryhmissä on 
rajattu pois laajalla alueella yleisinä 
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esiintyviä lajeja, vaikka ne olisivatkin 
Suomessa runsaimmillaan. 

Huomattava osa uhanalaisista lajeis
tamme jää vastuulajien ulkopuolelle, 
koska ne ovat Suomen ulkopuolella ylei
siä ja laajalle levinneitä. Ne ovat lisäksi 
yleensä Suomessa niin harvinaisia, että 
niiden osuus Euroopan esiintymisestä 
jää häviävän pieneksi. Poikkeuksen 
muodostavat kansainväliset harvinai
suudet, joiden kohdalla yksittäisten 
esiintymienkin on katsottu tuovan vas
tuun koko lajin säilymisestä. Suomessa 
puutteellisesti tunnetuiksi arvioituja la
jeja ei ole otettu mukaan vastuulajeihin. 

Vastuulajeja valittaessa on otettu 
huomioon myös lajien uhanalaisuus 
maailman tai Euroopan mittakaavassa. 
Koko maailmassa uhanalaisiksi luokitel
lut lajit on otettu mukaan vastuulajei
hin, vaikka Suomen kanta olisikin hyvin 
pieni. Maailmassa uhanalaiset lajit, jotka 
eivätmuuten tulisi vastuulajiluetteloon, 
on lueteltu kunkin eliöryhmän luettelon 
lopussa. Niiden kohdalla on myös mai
nittu maailinan uhanalaisuusluokka. 

Vastuulajien asema 

Useimmat vastuulajit eivät ole Suomes
sa uhanalaisia, eivätkä tule sitä kautta 
suojelun piiriin. Monet niistä ovat niin 
yleisiä, ettei mitään erityisiä suojelutoi
mia tarvitakaan. Asema vastuulajienlu
ettelossa merkitsee lähinnä tarvetta laji
en seurannan ja tutkimuksen tehostami
seen sekä vastuulajien elinympäristöjen 
huomioon ottamiseen maankäytön 
suunnittelussa. Lajit ovat näillä valinta
perusteilla yleensä vastuulajeja useam
massa maassa, mikä korostaa kansainvä
lisen yhteistyön merkitystä lajien tutki
muksessa ja suojelussa. 

6.2 Suomen vastuulajit 

Koko lajiston käsittävä vastuulajitarkas
telu tehtiin linnuista, nisäkkäistä, putki
lakasveista ja sammalista. Myös kovaku
oriaisia ja perhosia tarkasteltiin melko 
kattavasti. Muista eliöryhmistä on lä
hinnä poimittu lajit, joiden kannasta tai 
levinneisyysalueesta huomattavan osan 
tiedetään olevan Suomessa. Vastuulajeja 
valittaessa on myös arvioitu yleistä tie-
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dontasoa kyseisen eliöryhmän lajistos
ta. Monissa selkärangattomien eläinten 
ryhmissä, samoin kuin sienissä, on pal
jon lajeja, joista tunnetaan koko maail
masta vain muutamia löytöjä. Tämä joh
tuu yleensä riittämättömistä tiedoista, 
eikä tällaisia lajeja ole valittu vastuula
jeiksi. Valinnan perusteita on esitelty 
seuraavassakunkin eliöryhmän kohdalla. 

Nisäkkäät 

Nisäkkäiden Suomen kannan osuus on 

Nisäkkäiden vastuulajit 

Lemmus lemmus, tunturisopuli LC 
Phoca hispida botnica, itämerennorppa NT 
Phoca hispida saimensis, saimaannorppa EN 
Pteromys volans, liito-orava VU 
Rangifer tarandus fennicus, metsäpeura NT 
Sorex isodon, korpipäästäinen LC 
Sorex minutissimus, kääpiöpäästäinen LC 

arvioitu kirjallisuudessa esitettyjen le
vinneisyyskarttojen perusteella. Levin
neisyystiedot Venäjältä pitävätilmeises
ti melko hyvin paikkansa, mutta lajien 
runsaudesta ei sieltä ole paljonkaan tie
toa. Tämä vaikeuttaa itäisten boreaalis
ten lajien arviointia. Päästäisissä ja jyrsi
jöissä on useita tällaisia lajeja, joista 
mukaan valittiin ne, joiden levinneisyys 
Euroopan puoleisella Venäjällä on sup
pein. Tun turisopuli, norpat ja metsäpeu
ra ovat Fennoskandiassa endeemisiä laje
ja tai alalajeja. 

Eliomys quercinus, tammihiiri EN, maailman uhanalaisluettelossa VU 
Gulo gulo, ahma EN, maailman uhanalaisluettelossa VU 
Halichoerus grypus, harmaahylje NT, Pohjois-Euroopan kanta maailman uhanalaisluettelossa EN 

Linnut 

Linnuista vastuulajit valittiin käytössä 
olleiden kannanarvioiden perusteella. 
Euroopan lintuatlaksessa on esitetty 
erikseen Venäjää ja muuta Eurooppaa 
koskevat minimi-, maksimi- ja keskikan
nanarviot Keskikannanarvioista yhteen 
laskemalla on saatu luku, johon verrat
tiin Suomen keskimääräisen kannan 
suuruutta. Vertailun luotettavuutta 
huonontaa se, että vaihteluvälit koko 
Euroopan arvioissa ovat hyvin suuria. 
Erityisen epävarmoja ovat Venäjän kan
nan arviot, jotka ovat ratkaisevia moni
en boreaalisen havumetsävyöhykkeen 
lajien arvioimisessa. Mukaan otettiin la
jit, joiden Suomen kannan osuus on yli 
15% Euroopan kannasta, lukuun otta
matta punakylkirastasta, järripeippoa ja 
vihervarpusta, joiden Suomen kanta on 
yli 1niljoona paria ja Euroopan kanta yli 
viisi miljoonaa paria. 

Selkälokista ja metsähanhesta on tar
kasteltu Fennoskandiassa pesivää ja ris
kilästä vain Itämerellä pesivää alala jia. 
Myös ruokilla katsotaan olevan Itäme
rellä erillinen kanta, josta Suomen osuus 

on laskettu. Maailmassa uhanalaiseksi 
luokiteltu allihaahka ei pesi Suomessa, 
mutta talvehtii säännöllisesti Suomen 
merialueella. 

Suomen vastuulajeja ovat erityisesti 
karujen vesien, soiden ja boreaalisten 
havumetsien lajit, sekä eräät Itämeren 
linnut. Linnuista vastuulajeiksi valittiin 
seuraavat 38lajia. Lajin nilnen ja IUCN
luokan perässä on ilmoitettu osuus Eu
roopan kannasta: I 15-30 %, II 30-45 %, 
III >45% 

1 Lintujen vastuulajit 
l 
[ Actitis hypoleucos, rantasipi LC II 

Aegolius funereus, helmipöllö LC 
Alca torda, ruokki LC 11 1 

Anas penelope, haapana LC 1 
i Anas crecca, tavi LC 
! Anser fabalis fabalis, metsähanhi NT !2 

Arenaria interpres, karikukko LC 1 
Aythya fuligu/a, tukkasotka LC 
Bubo bubo, huuhkaja LC 
Bucephala c/angu/a, telkkä LC 111 
Cepphus grylle, riskilä NT 111 1 

Cygnus cygnus, laulujoutsen LC 1 
G/aucidium passerinum, varpuspöllö LC 1 
Larus minutus, pikkulokki LC II 
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Larus fuscus fuscus, selkälokki VU IW 
Limicola fa/cinellus, jänkäsirriäinen NT 111 
Loxia pytyopsittacus, isokäpylintu LC 
Lymnocryptes minimus, jänkäkurppa LC 
Melanitta fusca, pilkkasiipi LC 
Mergus serrator, tukkakoskelo LC 
Mergus albe/lus, uivelo LC 
Mergus merganser, isokoskelo LC 
Numenius phaeopus, pikkukuovi LC 
Numenius arquata, kuovi LC 
Perisoreus infaustus, kuukkeli NT 
Phoenicurus phoenicurus, leppälintu LC 
Picoides tridactylus, pohjantikka NT 
Pinico/a enucleator, taviokuurna LC 
Samateria mollissima, haahka LC 
Sterna hirundo, kalatiira LC 
Tetrao urogallus, metso NT 
Tetrao tetrix, teeri NT 
Tringa glareo/a, Iiro LC 
Tringa erythropus, mustaviklo LC 
Tringa nebu/aria, valkoviklo LC II 

1 osuus Itämeren kannasta, 
2 osuus alalajin kannasta 

Anser erythropus, kiljuhanhi CR, maailman 
uhanalaisluettelossa VU 
Crex crex, ruisrääkkä NT, maailman 
uhanalaisluettelossa VU 
Polysticta stelleri, allihaahka, maailman 
uhanalaisluettelossa VU 

Perhoset 

Perhosista valittujen vastuulajien ja ala
lajien joukossa on erityisesti pohjoisia 
tunturilajeja sekä suoperhosia. Mukana 
on myös useita alun perin Suomesta 
kuvattuja pikku perhosia, joita edelleen
kin tunnetaan Suomen ulkopuolelta 
vain harvoista paikoista. Samoin muka
na on laajemmalle levinneiden perhos
ten vain suppealla alueella Fennoskandi
assa eläviä alalajeja. Lajeista 19 on Suo
messa uhanalaisia, seitse1nän jopa ää
rimmäisen uhanalaista. Niistä kaikista 
on muualtakin niin vähän löytöjä, että 
Suomen osuus kannasta voidaan katsoa 
riittävän suureksi. Nyt ehdotettujen li
säksi on eräitä muitakin lajeja, joista on 
vain muutama löytö Suomen ulkopuo
lelta. Niitä ei esitetä vastuulajeiksi, kos
ka ne on jouduttu luokittelemaan puut
teellisesti tunnetuiksi vähäisten tietojen 
vuoksi. Selvä vastuulaji olisi myös idän
siilikäs Borearctia menetriesii, josta tun
netaan Euroopasta Suomen ulkopuolel
ta vain yksi löytö Itä-Karjalasta. Hävin
neeksi arvioituna sitä ei kuitenkaan voi 
esittää vastuulajiksi. 
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Perhosten vastuulajit 

Anacampsis fuscella, mäkihiilikoi NT 
Ancylis kenneli, Iuhtasirppikääriäinen VU 
Argyrotaenia il/ustrana, taigakääriäinen NT 
Aristote/ia he/iacella, lapinvuokkohohtokoi CR 
Aterpia chalybeia, Iuhtakirjokääriäinen EN 
Baptria tibia/e ssp. borea/is, nunnamittari NT 
Baptria tibia/e ssp. fennica, nunnamittari NT 
Bucculatrix argentisignel/a, ketotöyhtökoi CR 
Buccu/atrix latviael/a, kallioistöyhtökoi CR 
Cauchas breviantennella, pohjansurviaiskoi CR 
Ch/oroclystis v-ota ssp. relicta, suomenlehtovähämittari CR 
Clepsis lindebergi, ahoaamukääriäinen EN 
C/ossiana freija, muurainhopeatäplä LC 
C/ossiana improba, kääpiöhopeatäplä NT 
Co/eophora carelica, karjalanpussikoi CR 
Co/ias hec/a ssp. sulitelma, lapinkeltaperhonen VU 
Co/ias tyche ssp. werdandi, tunturikeltaperhonen VU 
Elachista bruuni, hietahitukoi EN 
Elachista vonschantzi, luhtakastikkahitukoi EN 
Entephria punctipes, paljakkapohjanmittari LC 
Erebia embla, suonokiperhonen LC 
Erebia medusa ssp. polaris, ruijannokiperhonen NT 
Eucosma guentheri, somerikkopeilikääriäinen EN 
Eupithecia pernotata, viirupikkumittari VU 
Gnorimoschema streliciellum, kenttähietakoi EN 
Hypodryas iduna, lapinverkkoperhonen LC 
Nolo karelica, suovenhokas NT 
Oeneis bore, paljakkakylmänperhonen LC 
Oeneis jutta, rämekylmänperhonen LC 
Oeneis norna, sarakylmänperhonen LC 
Polia conspicua, saamenkehnäyökkönen LC 
Prochoreutis solaris, luhtatuikekoi VU 
Pyrgus centaureae, suokirjosiipi LC 
Sciota lucipetella, kaakonkoisa NT 
Sco/itantides orion, kalliosinisiipi VU 
Scopula frigidaria, pohjanlehtimittari LC 
Sophronia gelidella, lapinvuokkoväkäskoi CR 
Xestia lorezi, tunturiharmoyökkönen LC 
Xestia lyngei, liuskepaljakkayökkönen NT 
Xestia quieta, tuhkapaljakkayökkönen LC 
Parnassius apollo, isoapello NT, maailman uhanalaisluettelossa VU 
Phyllodesma ilicifolium, mustikkakehrääjä LC, maailman 
uhanalaisluettelossa VU 

Kovakuoriaiset 

Kovakuoriaisista ei ole ollut käytettävis
sä levinneisyyskarttoja, joiden perus
teella olisi voinut tehdä tarkkoja arvioi
ta Suomen osuudesta koko Euroopan 
kannasta. Vastuulajeiksi valittiin ensiksi
kin boreaalisen havumetsävyöhykkeen 
itäisiä lajeja, joita ei tavata Keski-Euroo
passa, ja joiden katsotaan olevan harvi
naisia myös Euroopan puoleisella Venä
jällä. Toiseksi mukaan otettiin lajeja, jot
ka tunnetaan vain Fennoskandiasta tai 
Itä1neren alueelta. Tarkempi arviointi 
voisi paljastaa enemmänkin vastuulaji
en vaatimukset täyttäviä kovakuoriaisia. 
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Kovakuoriaisten vastuulajit 

Agathidium pulchel/um, korukeräpallokas EN 
Airaphilus perangustus, puikkohärö VU 
Ampedus lepidus, perminseppä EN 
Ampedus suecicus, rusoseppä NT 
Anopleta janssoni, jannensirkeinen VU 
Corticaria planu/a, kulonyhäkäs EN 
Cryptophagus quadrihamatus LC 
Dermestes palmi, saloihrakuoriainen NT 
Donacia aureocincta, kultaruokokuoriainen VU 
Donacia fennica, piurukuoriainen NT 
Epuraea rufobrunnea NT 
Harpalus nigritarsis, ventoharvekiitäjäinen NT 
lpidia sexguttata, aarnimäihiäinen CR 
Laccobius decorus LC 
Macroplea pubipennis, meriuposkuoriainen VU 
Megatoma pubescens, siljokuoriainen NT 
Ptiliolum stockmanni, vantaanripsikkä EN 
Ptinella johnsoni LC 
Quedius lundbergi, haapaliskokuntikas EN 
Rhantus fennicus, suomenrantusukeltaja EN 
Sericoda bogemannii, kulokurekiitäjäinen CR 
Stenus audax LC 
Trypophloeus alni, leppäkaarnuri NT 
Xyletinus tremulicola, haavansahajumi EN 
Zavaljus brunneus, jurokuoriainen VU 
Agabus clypealis, kilpitaitosukeltaja DD, 
maailman uhanalaisluettelossa EN 
Cucujus cinnaberinus, punahärö CR, 
maailman uhanalaisluettelossa VU 
Dytiscus /atissimus, jättisukeltaja LC, 
maailman uhanalaisluettelossa VU 
Osmoderma eremita, erakkokuoriainen CR, 
maailman uhanalaisluettelossa VU 

Muut selkärangattomat eläimet 

Muista selkärangattmnista eläimistä 
vastuulajeja on poilnittu varsin satun
naisesti. Tietoja Suomen ulkopuolelta on 
usein ollut riittämättömästi, ja monissa 
ryhmissä tietämys yleensäkin on liian 
vähäinen tällaista valintaa ajatellen. Hä
mähäkeissä ja monissa hyönteisryhmis
sä on paljon lajeja, joista on koko maail
masta vain muutama löytö. Vaikka niis
tä valtaosa tai kaikki olisi Suomesta, ei 
niitä kuitenkaan ole valittu vastuulajeik
si, koska todellinen levinneisyys on tun
tematon. 

Muiden selkärangattomien 
vastuulajit 

Aradus angu/aris, palolatikka EN 
Aradus erosus, synkkälatikka EN 
Aradus truncatus, haapalatikka VU 
Cixidia confinis, tumma-aarnikaskas LC 
Cixidia lopponica, pohjanaarnikaskas LC 
Pamphilius thorwaldi, kuusamankudos

pistiäinen VU 
Ussurinus nobilis, jalolehtiäinen VU 
Astacus astacus, rapu LC, maailman 
uhanalaisluettelossa VU 
Dolomedes plantarius, isorantahämähäkki LC, 
maailman uhanalaisluettelossa VU 
Fomicoxenus nitidulus, norkomuurahainen LC, 

i maailman uhanalaisluettelossa VU 
Margaritifera margaritifera, jokihelmisimpukka 
VU, maailman uhanalaisluettelossa EN 

Putkilokasvit 

Putkilokasveista vastuulajeiksi valittiin 
ne, joiden eurooppalaisesta kannasta on 
arvioitu olevan Suomessa vähintään 
noin 20 %. Keltanot (suvut Hieracium ja 
Pilosella), voikukat (suku Taraxacum) ja 
kevätleinikit (Ranunculus auricomus -laji
ryhmä) jätettiin tarkastelun ulkopuolel
le, samoin risteymät. Putkilokasvien 
vastuulajeja valittaessa korostettiin 
myös habitaattinäkökulmaa. Valirmassa 
korostuivat Itämeren avoimet rannat, 
kirkasvetiset järvet, mantereiset kuru
lehdot, letot ja karut suot. Lisäksi luette
lossa on suppean alueen endemiittejä. 
Näistä ryhmistä on mukaan otettu joita
kin lajeja, joiden kannan osuus on alle 20 
%. Kaikkein yleisimmät kasvilajit on jä
tetty listalta pois, vaikka niiden osuus 
Euroopan kannasta ylittäisi 20 %. 

Arvioinnissa on käytetty Atlas Florae 
Europaean osissa 1-11 julkaistuja ja osan 
12 alustavia karttoja, joissa on ajantasa
isin tieto monien lajien eurooppalaises
ta levinneisyydestä. Suomen pisteiden 
osuus kaikkien pisteiden määrästä (ny
kyesiintymät, paitsi pikkunoidanlukolla) 
on laskettu ja saatua suhdetta on hieman 
pienennetty Venäjän tietojen arvioitujen 
kattavuuspuutteiden mukaan. Muista 
lähteistä saatujen tietojen perusteella on 
tehty yleisyyden mukaisia korjauksia. 
Toisena arvioinnin päälähteenä on käy
tetty Hultenin & Friesin (1986) karttoja, 
joista on arvioitu Suon1en osuus Euroo-
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pan kannasta pinta-alojen mukaan ja 
painotettu karttojen rasteroinnin/pis
teytyksen osuuksilla. U sehnpien kartto
jen käyttöä haittaavat ajallinen kutnula
tiivisuus sekä satunnaisesiintymät (hä
vinneitä ja satunnaisia esiintymiä ei ole 
läheskään aina eroteltu nykyisistä ja 
luontaisista esiintymistä). Lajin nimen 
ja IUCN-luokan perässä on ilmoitettu 
osuus Euroopan kannasta: I 15-30 %, II 
30-45 %, III >45 %, IV 100 %. 

Sammal et 

Toisin kuin pu tkilokasveilla ja monilla 
eläimillä on sammalten monimuotoi
suus suurempilauhkeassa vyöhykkeessä 
kuin tropiikissa (Hallingbäck 1992). Esi
merkiksi Suomen lehtisammalten laji
määrä (662) ylittää yli kaksinkertaisesti 
kooltaan koko Eurooppaa vastaavan 
Amazonasin sademetsäalangon tunne
tun sammalten lajimäärän. Pohjois-Eu
roopassa on erittäin runsas sammallajis
ta ja vastuu lajiston säilymisestä on kul
lakin alueen valtiolla. Fennoskandialle 
luonteenomaisista lajeista monet kasva
vat karuissa ympäristöissä ja kasvualus
toilla 1nm. soilla turpeella, metsissä la
hopuulla ja silikaattikallioilla. Suomen 
vastuu sammallajien säilymisessä koskee 
varsinkin boreaalista ja osittain alpiinis
ta lajistoa. Sammalten vastuulajien lis
talla on lajeja, joiden maantieteellisen 
Euroopankannasta vähintäänn.10-20% 
on Suomessa. Vaikka jokin laji on meillä 
hyvin harvinainen ja uhanalainen niin 
silti esiintymän säilyminen voi olla mer
kittävää koko Euroopan kannan osalta, 
jos laji on koko levinneisyysalueellaan 
niukka ja harvinainen. Osameillä esiin
tyvistä elinvohnaisista (LC) lajeista on 
keskittynyt levinneisyydeltään boreaali
seen vyöhykkeeseen ja niiden esiinty
mät voivat sijaitsevat arvokkaissa luon
totyypeissä (mm. rehevät korvet, letot). 
Myös näistä lajeista Suomella on erityi
nen vastuu. Monien tavanomaisten met
sä-, kallio-, suo- ja vesisammalten Eu
roopan kannasta sijaitsee merkittävä osa 
Suomessa, mutta yleisehköjä lajeja on 
mukana listalla vain esimerkinomaises
ti, niitä voisi olla enemmänkin. Vastuu
lajeiksi valittiin seuraavat 55 lehtisam
malta ja 21 maksasammalta. 

~u~men lajien uh,~nalais.~us 2000 

Putkilokasvien vastuulajit 

Actaea erythrocarpa, punakonnanmarja LC 
Alisma wahlenbergii, upossarpio VU 
Antennaria nordhageniana, ruijankissankäpälä VU 
Artemisia campestris subsp. bottnica, perämerenmaruna CR 
Botrychium borea/e, pohjannoidanlukko VU 
Botrychium lanceolatum, suikeanoidanlukko VU 
Botrychium multifidum, ahonoidanlukko NT 
Botrychium simplex, pikkunoidanlukko EN 
Calypso bulbosa, neidonkenkä VU 
Carex atherodes, vienansara NT 
Carex he/eonastes, lettosara VU 
Carex laxa, velttosara NT 
Carex lepidocarpa subsp. jemtlandica, kuusamonnokkasara VU 
Carex livida, vaaleasara LC 
Carex tenuiflora, viitasara LC 
Carex viridula var. bergrothii, lettohernesara VU 
Cerastium alpinum, tunturihärkki 
(Kaavin ja Keski-Lapin serpentiinirodut) CR,VU 
Chrysosplenium tetrandrum, lapinlinnunsilmä LC 
Cinna latifolia, hajuheinä NT 
Crassula aquatica, paunikko NT 
Deschampsia bottnica, pohjanlahdenlauha LC 
Dianthus superbus, pulskaneilikka (Kaavin serpentiinirotu) CR 
Diplazium sibiricum, myyränporras LC 
Dryopteris fragrans, tuoksualvejuuri NT 
Elatine orthosperma, oikovesirikko LC 
Elatine triandra, kolmihedevesirikko LC 
Epilobium /aestadii, turjanhorsma EN 
Erigeron acer subsp. deco/oratus, kalvaskallioinen NT 
Eriophorum brachyantherum, himmeävilla NT 
Euphrasia bottnica, perämerensilmäruoho LC 
Euphrasia rostkoviana subsp. fennica, ahosilmäruoho VU 
Glyceria lithuanica, korpisorsimo LC 
Gymnocarpium continenta/e, idänimarre NT 
Hierochloe odorata subsp. baltica, lännenmaarianheinä LC 
Hippuris tetraphylla, nelilehtivesikuusi EN 
lsoetes echinospora, vaalealahnanruoho LC 
/soetes /acustris, tummalahnanruoho LC 
juncus articu/atus var. hylandri, isosolmuvihvilä LC 
juncus articulatus var. lindhardii, lamosolmuvihvilä LC 
Lobelia dortmanna, nuottaruoho LC (taantunut lähialueilla) 
Lychnis alpina var. serpentinico/a, serpentiinipikkutervakko VU 
Mentha aquatica var. litoralis, meriminttu NT 
Minuartia biflora, lapinnätä (Keski-Lapin serpentiinirotu) VU 
Najas tenuissima, hentonäkinruoho EN 
Odontites litoralis, suolasänkiö LC 
Odontites litoralis subsp. fennicus, suomensuolasänkiö 
Persicaria foliosa, lietetatar NT 
Pinguicula vii/osa, karvayökönlehti LC 
Po/emonium acutiflorum, kellosinilatva LC 
Polygonum oxyspermum, meritatar CR 
Potamogeton vaginatus, tuppivita LC 
Primula nutans var. joke/ae, ruijanesikko EN 
Ranunculus lapponicus, lapinleinikki LC 
Ranunculus reptabundus, sammakonleinikki VU 
Sagittaria natans, kelluskeiholehti LC 
Saxifraga hircu/us, lettorikko VU 
Sparganium hyperboreum, pohjanpalpakko LC 
Stellaria fennica, suomentähtimö NT 
Subularia aquatica, äimäruoho LC 
Thalictrum simplex subsp. borea/e, pohjanhoikkaängelmä LC 
Thymus serpyllum subsp. tanaensis, tenonajuruoho LC 
Trisetum subalpestre, lapinkaura NT 
Urtica dioica subsp. sondenii, pohjannokkonen LC 
Viola rupestris subsp. relicta, pahtahietaorvokki VU 
Viola selkirkii, kaiheorvokki LC 1 
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Sammalten vastuulajit 

Lehtisammal et 

Andreoeo crossinervio, suonikarstasammal LC 
Aplodon wormskioldii, sopulinsammal LC 
Bartramia halleriana, pahtaomenasammal LC 
Brochythecium erythrorrhizon, ryppysuikerosammal LC 
Brochythecium lotifo/ium, sopulinsuikerosammal NT 
Bryum wrightii, napahiirensammal VU 
Col/ic/odium holdonionum, katvesammal LC 
Compylium /oxifolium, pohjanväkäsammal CR 
Cinc/idium subrotundum, luhtakilpisammal LC 
Cynodontium suecicum, isotorasammal NT 
Dicronum ocutifolium, taigakynsisammal LC 
Dicronum ongustum, äimäkynsisammal LC 
Dicronum drummondii, pohjankynsisammal LC 
Dicronum leioneuron, lännenkynsisammal LC 
Dreponoc/adus sordidus, upossirppisammal LC 
Encolypto procero, isokellosammal NT 
Encolypto mutico, pohjankellosammal LC 
Fontinolis dichelymoides, suvantonäkinsammal NT 
Homotocoulis lopponicus, lapinsirppisammal EN 
Homotocoulis vernicosus, kiiltosirppisammal VU 
Herzogiel/o turfoceo, korpihohtosammal VU 
Hypnum holmenii, vuomapalmikkosammal CR 
/sopterygiopsis olpico/o, pohjankiiltosammal EN 
Meesio hexosticho, pohjannuijasammal EN 
Meesio longiseto, isonuijasammal EN 
Mnium lycopodioides, purolehväsammal LC 
Mnium spinosum, pohjanlehväsammal NT 
Myrinio pulvinoto, tulvasammal NT 
Neckera besseri, koloviuhkasammal NT 
Neckera pennoto, haapariippusammal VU 
Orthothecium lopponicum, lapinpahtasammal EN 
Orthotrichum pellucidum, tunturihiippasammal EN 
Orthotrichum pyloisii, lokinhiippasammal LC 
Philonotis serioto, särmälähdesammal LC 
Plogiomnium drummondii, idänlehväsammal NT 
Polytrichum jensenii, rantakarhunsammal LC 
Pseudocol/iergon ongustifolium, pohjanjalosammal VU 
Pseudoleskeello popilloso, pohjanvaskisamal NT 
Rhizomnium ondrewsionum, napalehväsammal CR 

Jäkälät 

Jäkälistä valittiin muutama vastuulaji, jotka tuli
vat esiin uhanalaisuustarkastelun aikana. Varsi
naista erillistä vastuulajien valintaa ei tehty. 

Jäkälien vastuulajit 

Coloploco biatorino, punakultajäkälä CR 
Peltigero retifoveoto, vuomanahkajäkälä CR 
Stereocoulon forinoceum, jauhetinajäkälä CR 
Collema curtisporum, pohjanhyytelöjäkälä EN 
Nephromo helveticum, kalliomunuaisjäkälä EN 
Arthonio incarnoto, raidanpiilojäkälä NT 
Calicium adaequotum, lepännuppijäkälä LC 
Cetraria odontel/a, ekahirvenjäkälä LC 
Evernia mesomorpho, jauhehankajäkälä LC 

Rhizomnium grocile, kuusamonlehväsammal VU 
Se/igerio brevifolio, kaitahitusammal LC 
Seligerio compylopodo, kaarihitusammal VU 
Seligerio diversifolio, idänhitusammal LC 
Sphognum onnulotum, rimpirahkasammal LC 
Sphognum oongstroemii, kuultorahkasammal LC 
Sphognum jensenii, pohjanrimpirahkasammal LC 
Sphognum pulchrum, kurjenrahkasammal LC 
Sphognum subfulvum, pohjanrahkasammal LC 
Sphognum wu/fionum, pallopäärahkasammal LC 
Splochnum melonocoulon, pohjansompasammal VU 
Splochnum rubrum, punasompasammal LC 
Toylorio tenuis, haisumarrassammal NT 
Tremotodon laetevirens, oikokaulasammal VU 
Uloto curvifo/io, pohjantakkusammal LC 
Warnstorfia tundrae, pohjansirppisammal LC 

Maksasammalet 

Anostrophyllum hel/erionum, kantoraippasammal NT 
Anostrophyllum michouxii, etelänraippasammal VU 
Arnel/io fennico, turjansammal VU 
Colypogeio suecico, kantopaanusammal VU 
Cepholozio macounii, hitupihtisammal EN 
Geocolyx graveolens, ryytisammal LC 
Gymnomitrion obtusum, etelänhopeasammal LC 
Horponthus flotowionus, korpikaltiosammal LC 
jungermonnio leiontho, kantokorvasammal NT 
Lophozio oscendens, pikkulevisammal NT 
Lophozio grondiretis, karhunlevisammal VU 
Lophozio obtuso, herttalevisammal LC 
Lophozio perssonii, kalkkilevisammal EN 
Morsupello sporsifolia, vuoripussisammal VU 
Nordia insecto, loukkosiiransammal LC 
Scoponio opiculoto, kantokinnassammal EN 
Scoponio crossiretis, pahtakinnassammal VU 
Scoponio linguloto, kielikinnassammal LC 
Scoponio mossalongi, kourukinnassammal CR 
Scoponio poludoso, hetekinnassammal NT 
Tritomario polito, pussikämmensammal LC 

Sienet 

Sienistä ei tehty kattavaa vastuulajien poimintaa. 
Tähän oli syynä muun muassa puutteellinen tietä
mys lajien levinneisyydestä ja yleisyydestä muual
la Euroopassa. Vastuulajeiksi poimittiin seuraavat 
boreaalisen havu1netsävyöhykkeen lajit: 

Sienten vastuulajit 

Lepiota lignico/o, aarniukonsieni CR 
Polyporus pseudobetulinus, haavanpökkelökääpä EN 
Sarcosoma globosum, hytymaljakas NT 
Perenniporo tenuis var. pulchel/a, keltakerroskääpä EN 
Haploporus odorus, raidantuoksukääpä NT 
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Toimenpide-ehdotukset ja niiden 
taloudelliset vaikutukset 

7.1 Toimenpide-ehdotukset 

Työryhmä tekee aikaisempien lajiston 
uhanalaisuutta arviaineiden toimikunti
en tapaan konkreettisia ehdotuksia 
uhanalaisten lajien suojeluun ja tutki
mukseen liittyvien puutteiden tai epä
kohtien korjaamiseksi. Ehdotuksia teh
dään vain työryhmän keskeisiksi katso
mista kysymyksistä. Edellisen arvioin
nin toteuttaneen uhanalaisten eläinten 
ja kasvien seurantatoimikunnan esittä
Inien ehdotusten toteutu1nista on tar
kasteltu edellä luvussa 2.6. Osa niistä on 
jäänyt osittain tai kokonaan toteutumat
ta. Osa nyt tehtävistä ehdotuksista onkin 
seurantatoimikunnan ehdotusten tar
kennuksia tai jatkoehdotuksia. 

Tutkimus ja seuranta 

Uusi uhanalaisuuden arviointimenetel
mä on edellyttänyt entistä tarkempia 
tietoja arvioitavista lajeista. Arvioinnin 
pohjaksi tarvitaan kvantitatiivista tietoa 
lajien esiinty1nien määrästä ja koosta 
sekä kannan koon ja levinneisyyden 
muutoksista. Tietoa maamme puutteelli
sesti tunnetuista eliöryhmistä on kuiten
kin ihneisestä tarpeesta huolimatta kart
tunut hyvin vähän edellisen arvioinnin 
jälkeen. Tarkastelu on nyt voitu ulottaa 
vain harvoihin uusiin eliöryhmiin. Tie
dot ovat edelleenkin arviointiin riittä
mättömät lähes kahdesta kolmasosasta 
lajistoamme. Edellisessä arvioinnissa 
kokonaan tarkastelluissakin eliöryhmis
sä jokaisen lajin tarkka käsittely on tuo
nut esiin runsaasti lajeja, jotka tunne
taan niin puutteellisesti, ettei niiden 
uhanalaisuutta ole voitu arvioida nykyi
sellä arviointi1nenetelmällä. Tätä ilmen
tää puutteellisesti tunnettujen lajien 
suuri määrä monissa hyvin tunnettuina 
pidetyissä hyönteisryhmissä, kuten ko
vakuoriaisissa ja perhosissa. 

Seurantatoimikunnan esittämästä 
toimenpide-ehdotuksesta huolimatta 

huonosti tunnettujen eliöryhmien tutki
mukseen ei ole suunnattu uusia voima
varoja, eivätkä luonnontieteelliset muse
ot ole määrärahojen niukkuuden vuoksi 
kyenneet lisäämään tällaisten eliöryh
mien tutkimusta. Useimmista eliöryh
mistä ovat ajantasaiset luettelot Suomen 
lajistosta valmiina tai valmistumassa. 
Tästä huolin1atta taksonomisia ongehnia 
on vielä paljon ratkaistavana. Vaikka 
Sumnen lajista tunnetaankin suurim
maksi osaksi, tiedot perustuvat hyvin 
usein yksittäisiin kokoelmanäytteisiin. 
Useimpien lajien biologiaa tai ekologiaa 
ei tunneta riittävästi. Monien eliöryhmi
en lajistoa ei tällä hetkellä pysty määrit
tämään kukaan, tai ryhmän harvoilla 
tuntijoilla ei ole mahdollisuuksia laajo
jen aineistojen tutkimiseen. Ekologista 
tutkimusta on mahdotonta tehdä il1nan 
riittävää lajintuntemusta. Lisäksi koko 
eliölajistoa koskeva tieto pitäisi saada 
kerätyksi yhtenäiseen tieto kantaan, jot
ta se olisi helposti käytettävissä. 

Vaikka uhanalaisiin lajeihin kohdis
tunut tutkimus onkin ilahduttavasti li
sääntynyt, uhanalaisuusarvioinnin edel
lyttämää kvantitatiivista tietoa puuttuu 
edelleen. Koska useimmille eliöryhmille 
ei ole saatu kehitetyksi riittävää uhan
alaisten lajien seurantaa, tiedot esiinty
mien nykytilasta ja kannan kehityksestä 
ovat puutteellisia. Uhanalaisista lajeista 
koottua tietoa on vaikea käyttää, koska 
läheskään kaikkea ei ole saatu tallenne
tuksi uhanalaisten lajien tietorekiste
riin. Uhanalaisten lajien esiintymiä tu
houtuu jatkuvasti, koska tieto esiinty
mistä ei ole ollut 1naanomistajien tai -
käyttäjien saatavilla. 

Luonnonsuojeluasetuksen 1nukaan 
ympäristöministeriön on järjestettävä 
luonnonvaraisten eliölajien ja luonto
tyyppien seuranta siten, että sen pohjal
ta on arvioitavissa eliölajien ja luonto
tyyppien suojelu taso. Jos suojelutaso ei 
ole suotuisa, ministeriön on ryhdyttävä 
toin1enpiteisiin suotuisan suojelutason 
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saavuttmniseksi. Nykyisin voimavaroin 
asetuksen velvoitetta on mahdoton to
teuttaa. Ympäristöministeriön osoitta
maa uhanalaisten lajien suojelu- ja hoi
tmnäärärahaa on muiden määrärahojen 
puuttuessa jouduttukäyttämään suoje
lu- ja hoitotoilnien ohella myös uhan
alaisten lajien seurantaan. Seurantaan 
tarkoitettuja Suomen ympäristökeskuk
senmäärärahoja (ns. havaintopalkkiora
hoja) on ollut käytettävissä vasta vuo
desta 1999 lähtien, toistaiseksi lähinnä 
kokeiluluonteisesti ja erittäin rajoitetus
ti (noin 100 000 mk vuodessa). 

Yleinen eliölajiston muutosten seu
ranta on 1nuseoiden tehtävä ja se toteu
tetaan yleisseurantoina. Luonnonsuoje
lun tarpeista lähtevät erityisseurannat, 
kuten uhanalaisten lajien ja direktiivila
jien seurannat, toteutetaan viranomais
työnä ja tilaustöinä. 

Silmälläpidettäviä lajeja, jotka eivät 
ole uhanalaisia, mutta ovat vaarassa 
muuttua sellaisiksi, on tässä luettelossa 
yhteensä 1060. Määrä on niin suuri, että 
kaikkia lajeja ei ole tehostettujen toimi
en avullakaan mahdollista saada seuran
nan piiriin. Seuranta voitaisiin toteuttaa 
valitsemalla eri eliöryhmistä joukko in
dikaattorilajeja, jotka ilmentävät eliö
ryhmän kannalta keskeisten elinympä
ristöjen tilaa ja muutoksia. Silmälläpi
dettävät lajitvoisivatmyös toimiakestä
vän kehityksen indikaattoreina parem
min kuin uhanalaiset lajit, jotka yleensä 
ovat indikaattoreiksi liian harvinaisia. 

Yksi uuden luonnonsuojelulain ta
voitteista on luonnon tuntemuksen ja 
yleisen luonnonharrastuksen lisäämi
nen. Huomattava osa uhanalaisia lajeja 
koskevista havainnoista saadaankin eri 
eliöryhmien harrastajilta. Harrastami
sen laajentaminen huonosti tunnettui
hin eliöryhlniin on mahdotonta, jos käy
tettävissä ei ole määritysoppaita. Niiden 
tuottaminen on nykyisin voimavaroin 
hyvin vaikeaa. 

Työryhmä on arvioinut, että edellä 
esitettyä tutkimuksen ja seurannan te
hostamista ei ole mahdollista toteuttaa 
nykyisillä järjestelyillä. Ilman tehosta
mistoimia kaksi kolmasosaa Suomen 
eliölajeista jää pysyvästi seurannan ja 
uhanalaisarvioinnin ulkopuolelle, ja 
suurin osa uhanalaisista lajeistakin il-

i)'(Suomen lajien ut)analaisJ;JU~ 2000 
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man säännöllistä seurantaa. Parhaiten 
asia saataisiin edistymään, jos uhanalai
siinlajeihinkohdistuvan tutkimuksen ja 
seurannan koordinointi ja tiedon rekis
teröinnistä vastaaminen keskitettäisiin 
nykyistä paremmin Suomen ympäristö
keskukseen. Suomen ympäristökeskuk
sen tehtävänä olisi pikaisesti laatia 
uhanalaisten lajien seurantaohjelma, 
jonka toteuttamisessa olisivatverkosto
na mukana muut tutkimuslaitokset, alu
eelliset ympäristökeskukset, Metsähalli
tus, luonnontieteelliset museot sekä 
muut tutkijat ja harrastajat. Tällaisen eri 
eliöryhmien asiantuntijoista koostuvan 
verkoston avulla ja erillisellä rahoituk
sella pyritään järjestämään myös puut
teellisesti tunnettujen eliöryhmien tut
kimus sitä varten laadittavan erillisen 
tutkimusohjelman puitteissa. Ympäris
tö- ja opetusministeriöiden tulisi osoit
taa määräraha puutteellisesti tunnettu
jen eliöryhmien tutkimukseen. Työryh
mä ehdottaa, että 

( 1) Suomen ympäristökeskuksessa vah
vistetaan uhanalaisiin lajeihin kohdistu
vaa tutkimusta, seurantaa ja näiden 
koordinointia, tarvittavien seurantaoh
jelmien ja tietojärjestelmien kehittä
mistä ja ylläpitoa sekä tiedon rekiste
röintiä. Tätä tarkoitusta varten perus
tetaan kiinteä toiminnallinen yksikkö, 
jonka tueksi muodostetaan eri eliöryh
mien asiantuntijoista koostuva verkos
to. Uhanalaisseurannan toimeenpano 
edellyttää riittävien voimavarojen osoit
tamista seurannan toteuttamiseen alu
eellisissa ympäristökeskuksissa ja Met
sähall ituksessa. 

Ympäristöministeriö osoittaa erillisen 
määrärahan puutteellisesti tunnettu
jen eliöryhmien tutkimukseen tätä tar
koitusta varten laadittavan tutkimus
ohjelman toteuttamiseksi. 

Uhanalaisten lajien tietokanta, UHEX
rekisteri, on nykyisellään teknisesti van
hentunut ja hankala käyttää. Siinä ei 
myöskään ole karttaliittymää, joka mah
dollistaisi tarkoituksenmukaisen esiinty
mienrajaamisen. Rekisterin parhaillaan 
käynnissä oleva kehitystyö pitäisi saada 
palvelemaan hallintoa mahdollisimman 
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nopeasti. Kehittä1ninen on toteutettava 
niin, että tiedon siirto UHEX-rekisterin 
ja muiden kehitteillä olevien lajiston 
biologista ja seurantatietoa keräävien 
tietokantojen välillä toimisi helposti. 

UHEX-rekisteriin ei ole voitu tallen
taa kuin pieni osa kaikesta tarpeellisesta 
tiedosta. Monien eliöryhmien tietojen 
keruuta ja tallentamista ei ole edes aloi
tettu, ja paljon valmista kokoelmista 
kerättyä taimaastolomakkeilla toimitet
tua tietoa on tallentamatta. Syynä tähän 
ovat riittämättömät määrärahat. Tiedon 
tallentamista varten ei ole voitu palkata 
henkilökuntaa kuin satunnaisesti ly
hyiksi jaksoiksi. Ulkopuoliset paineet 
UHEX-rekisterin tietojen käyttämiseen 
kasvavat jatkuvasti. On vaikeaa vaatia 
uhanalaisten lajien huomioon ottamista 
maankäytön suunnittelussa, jos tarvitta
via tietoja ei ole mahdollista saada koh
tuullisella vaivalla käyttökelpoisessa 
1nuodossa. 

Osa silmälläpidettävistä lajeista on 
ollut aikaisemmin uhanalaisten lajien 
luettelossa, ja niistä on tallennettu tieto
ja UHEX-rekisteriin. Huomattava osa on 
kuitenkin kokonaan uusia lajeja, joista 
tietoja on nyt kerätty arvioinnin yhtey
dessä, mutta ei useinkaan tallennuksen 
edellyttämällä tarkkuudella. Vaikka 
uhanalaisten lajien esiintymien tallenta
minen rekisteriin on ollut puutteellista, 
työryhmä pitää tarpeellisena myös sil
mälläpidettäviä lajeja koskevientietojen 
keräämistä rekisteriin. Vastuu tästä työs
tä jää alueellisille ympäristökeskuksille 
ja Metsähallitukselle. Monet silmälläpi
dettävistä lajeista ovat alueellisesti 
uhanalaisia, mikä lisää tarvetta tietojen 
rekisteriin tallentamiseen. 

Luonnonsuojelun tietojärjestelmä
työryhmänmietinnössä (1995) on arvioi
tu, että olemassa olevan valtakunnalli
sesti uhanalaisia lajeja koskevan tiedon 
tallentaminen museo- ja kirjallisuusläh
teistä vaatii 2-3 vuoden aikana yhteensä 
noin 13,5 henkilötyövuotta, josta pääosa 
tulisi kohdentaa aluehallintoon. Lisäksi 
koordinointivastuu rekisterin kehittä
misestä, koulutuksesta ja ylläpidosta 
vaatii jatkossa vähintään yhden henkilö
työvuoden Suomen ympäristökeskuk
seen. Työryhmä ehdottaa, että 

(2) uhanalaisten lajien seurantaan sekä 

tietokannan täydentämiseen ja tarkis
tamiseen osoitetaan luonnonsuojelu

hallinnossa riittävät voimavarat. Lisäksi 

tietokannan ylläpitoa ja päivittämistä 

varten osoitetaan yksi päätoiminen 

henkilö Suomen ympäristökeskukseen 

sekä vastuulliset yhdyshenkilöt kuhun

kin Metsähallituksen luontopalveluyk
sikköön ja alueelliseen ympäristökes

kukseen. Nämä alueelliset yksiköt vas

taavat myös silmälläpidettävien ja alu

eellisesti uhanalaisten lajien esiintymä

tietojen tallentamisesta UHEX-rekiste
riin. 

Edellä esitetyt uudet järjestelyt korosta
vat entisestään museolaitoksen asemaa 
ja merkitystä luonnonsuojeluhallinnon 
yhteistyökumppanina, koska luonnon
tieteellisillä museoilla on perustehtävä
nään päävastuu Suomen koko eliölajis
ton seurannasta, tutkimisesta ja tiedon 
rekisteröinnistä. Museoihin kertyy jat
kuvasti kokoelma1nateriaalia, ja museoi
den tutkijat tekevät yksityiskohtaisia 
selvityksiä eri eliöryhmistä. Kertyvä tie
toonmonissa tapauksissakuitenkin vai
keasti saatavilla. Museoissa olevien ja 
niihin kertyvien näytteiden tiedot olisi 
saatava rekisteröidyiksi tietokantaan, 
joka olisi yhteensopiva UHEX-rekisterin 
kanssa. Puutteellisesti tunnettuja eliö
ryhmiä koskevaan tutkimukseen on par
haat edellytykset museoissa, joissa sitä 
voitaisiin toteuttaa osana ehdotuksen (1) 
mukaista tutkimusohjelmaa ja osittain 
tilaustyönä tarkoitukseen osoitettavalla 
YM:n erillisellä määrärahalla. Työryhmä 
ehdottaa, että 

(3) opetusministeriö osoittaa luonnon

tieteellisille museoille riittävän rahoi
tuksen, jolla museot voivat taata edel

lytykset Iajistan riittävälle tutkimuksel

le ja kertyvän tiedon rekisteröinnille 
mm. pitämällä huolen eri eliöryhmien 
riittävästä asiantuntemuksesta henki

löstössään. Lisäksi OPM rahoittaa osal

taan museoissa toteutettavaa puut

teellisesti tunnettujen lajien tutkimus

ta. 

Uhanalaisarvioinnissa esiinerkiksi E-kri
teerin käyttö on ollutvähäisen populaa-



tiobiologisen tiedon vuoksi toistaiseksi 
1nahdotonta. Uhanalaisten lajien biolo
gian selvittäminen ja uhanalaisuuden 
syiden tutkiminen edellyttää omaa ra
hoitusta. Tämän kaltainen tieteellisesti 
korkeatasoinen tutkimus sopii hyvin to
teutettavaksi laajoina, esimerkiksi väi
töskirjoihin tähtäävinä tutkimushank
keina. Sen rahoittamiseen voisivat osal
listua monet eri tahot nykyisen FIBRE
ohjelman tavoin ja hallinnoinnin hoitai
si Suomen Akatemia. Uhanalaisten laji
en ja uhanalaisuuden syiden perustutki
muksen rahoittamiseksi työryhmä eh
dottaa, että 

(4) Suomen Akatemia käynnistäisi FIB
RE-ohjelmakauden jälkeen tutkimus
ohjelman tai vähintään suunnatun 
haun uhanalaisten lajien tutkimuk
seen. Painopisteenä eri tahojen rahoit
tamassa ohjelmassa voisivat olla uhan
alaisten lajien populaatiobiologiset tut
kimukset. 

Uhanalaisten lajien suojelu ja hoito 

Nykyisten suojelualueiden edustavuu
desta ja 1nuun suojelu- ja hoitotoimin
nan vaikutuksista on ollut varsin vähän 
koottua tietoa. Nytraportointivaiheessa 
oleva suojelualueverkon edustavuuden 
arviointi (SAVA), Etelä-Suomen ja Poh
janmaan metsien suojelutarvetyöryh
män (ESSU) kesällä 2000 ilmestyvä mie
tintö sekä uusi uhanalaisuuden arvioin
ti antavat kuitenkin aikaisempaa parem
mat mahdollisuudet arvioida kokonai
suutena elinympäristöjenja lajien suoje
lun nykyistä tilaa ja kehittämistarpeita. 
Uhanalaisilla lajeilla on myös tärkeä 
rooli kehitettäessä luonnon monimuo
toisuuden ja kestävän kehityksen kritee
rejä ja indikaattoreita. Työryhmä ehdot
taa, että 

(5) ympäristöministeriö laatii valmistu
viin laajoihin arviointeihin perustuen 
kokonaiskatsauksen luonnonsuojelun 
tilaan ja kehittämistarpeisiin (luonnon
suojelun kokonaisstrategia). 

Lajien suojelun ja hoidon toteuttaminen 
edellyttää hyvää alueellista yhteistyötä 
ja organisointia. Suomen ympäristökes
kuksen aloitteesta ja koordinoimana on 
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joillakin alueilla (Pohjois-Karjala, Kai
nuu, Lappi) käynnistetty lajien suojelun 
alueellisen priorisointisuunnitelman te
keminen. Suunnitelmassa luetellaan ja 
luokitellaan toimialueen uhanalaisten ja 
muuten tärkeiden lajien esiintymispai
kat, niiden suojelun, hoidon ja seuran
nan kiireellisyys, keinot ja toteuttajat 
sekä aikataulu. Työryhmä ehdottaa, että 

(6) alueelliset ympäristökeskukset ja 
Metsähallituksen luontopalveluyksiköt 
laativat yhteistyössä seudun tutkijoiden 
ja luonnonharrastajien kanssa toimialu
eensa lajistoa koskevat suojelun, hoidon 
ja seurannan toimeenpano-ohjelmat. 

Luonnonsuojelulain uudistamisen myö
tä uhanalaisten lajien suojelusuunnitel
milla tai suojeluohjelmilla, kuten niitä 
uuden lain mukaan nimitetään, ei enää 
ole maanomistajiin kohdistuvia oikeus
vaikutuksia. Erityisesti suojeltavien laji
en esiintymispaikkojen tehokas suojelu 
edellyttää kuitenkin hyvää tietoa niin 
uhanalaisten lajien tarpeista kuin elin
ympäristöjen rajaamisesta ja mahdolli
sesta hoitotarpeesta. Erityisesti suojelta
viksi ehdotetaan nyt 615lajia. Suojelu
ohjelmien valmistelu niille edellyttää 
esiintymispaikkojen kartoitusta, tutki
musta ja seurantaa. Parhaimmin tämä 
tarvittava tieto saadaan ympäristöhal
linnon käyttöön asiantuntijoiden laati
mien lajikohtaisten suojeluohjelmien 
avulla. 

Suojelun toimeenpanosta, kuten eri
tyisesti suojeltavien lajien esiintymien 
rajauspäätösten valmistelemisesta ja te
kemisestä vastaavat alueelliset ympäris
tö keskukset; lajeihin tai niiden elinym
päristöihin kohdistuvista hoitotoimista 
lisäksi Metsähallitus ja Metsäntutkimus
laitos omilla alueillaan. Työryhmä eh
dottaa, että 

(7) kaikille erityisesti suojeltaville lajeille 
valmistellaan seuraavan 1 0 vuoden ku
luessa suojeluohjelmat. Ympäristömi
nisteriön ja Suomen ympäristökeskuk
sen tulee varata riittävä määräraha 
ohjelmien valmisteluun ja ympäristömi
nisteriön sekä jokaisen luonnonsuojelu
hallinnon yksikön näiden ohjelmien toi
meenpanoon. 
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Uhanalaisten lajien suojeluun ja hoitoon 
varatut YM:nmäärärahatovatolleetriit
tämättömät (luku 2), ja niitä on toistai
seksi jouduttu käyttämään myös lajiston 
selvityksiin ja seurantaan. Käytännön 
suojelu- ja hoitotoimet ovat usein kallii
ta, eikä niitä ole nykyisillä määrärahoilla 
voitu riittävästi toteuttaa. Tilanteen kor
jaamiseksi työryhmä ehdottaa, että 

(8) ympäristöministeriö tarkistaa uhan
alaisten lajien ja niiden elinympäristöjen 
hoidon ja ennallistamisen rahoituksen 
nykyistä tarvetta vastaavalle tasolle. 
Metsähallitus hoitaa ja ennallistaa 
uhanalaisten lajien tarvitsemia elinym
päristöjä sekä lisää suojelualueiden 
luonnon monimuotoisuutta. Lajien elin
ympäristöjen hoito vakiinnutetaan 
myös osaksi alueellisten ympäristökes
kusten ympäristönhoitotöitä. 

Uhanalaisten lajien suojelu ja hoito sekä 
niihin liittyvä toimenpiteiden vaikutus
ten seuranta edellyttävät usein laajoja 
monivuotisia hankkeita, joiden rahoitta
minen pelkästään edellä mainituilla 
määrärahoilla tulee aina olemaan ongel
mallista. Lisäksi toimenpiteiden toteut
taminen edellyttää usein monien eri ta
hojen ja hallinnonalojen yhteistyötä. 
Tällaisten lajien ja niiden elinympäristö
jen hoitoon keskittyvien laajojen hank
keiden rahoittaminen voitaisiin toteut
taa ainakin osittain EU:n rahoitusjärjes
telmien, kuten LIFE -rahaston, rakenne
rahastojen tai erilaisten ohjelmien va
roilla. Tällöin kansallisen rahoituksen 
osuusjäisi pienemmäksi. Hankkeet voi
sivat olla myös kansainvälisiä, jos se on 
lajin suojelun kannalta tarkoituksenmu
kaista. LIFE-NATURE rahoitusmahdolli
suus koskee vain EU:n luonto- ja lintu
direktiivien lajeja eli pientä osaa Suomen 
uhanalaisista lajeista. Uhanalaisten laji
en suojelu- ja hoitomahdollisuuksien 
parantamiseksi työryhmä ehdottaa, että 

(9) uhanalaisten lajien tai lajiryhmien ja 
niiden elinympäristöjen suojelua ja hoi
toa koskevia hanke-esityksiä tehtäisiin 
kaikissa luonnonsuojeluhallinnon yksi
köissä yhteistyössä muiden sopivien 
tahojen kanssa nykyistä enemmän ja 
useammista eliöryhmistä erilaisiin EU:n 

ohjelmiin ja rahoitusjärjestelmiin, eten
kin LIFE-NATURE -rahastoon. 

Uhanalaisuusarvioinnin jatkotoimet 

Uusi uhanalaisten lajien luettelo ei suo
raan ilmennä lajien suojelutarvetta eikä 
lajien suojelun kiireellisyysjärjestystä. 
Tästä syystä työryh1nä on tehnyt toi
Ineksiannon mukaisesti erikseen ehdo
tuksenluonnonsuojelulain ja -asetuksen 
tarkoittamista uhanalaisista ja erityises
ti suojeltavista lajeista. Nämä ehdotuk
set on merkitty luetteloihin kunkin lajin 
kohdalle, ja ehdotettujen lajien määrät 
on esitetty yhteenvetoluvussa. Uhan
alaisten lajien luetteloon ehdotetaan 
yhteensä 1383lajia, joista 615 ehdotetaan 
erityisesti suojeltaviksi. Työryhmä eh
dottaa, että 

( 1 0) ympäristöministeriö ryhtyy viipy
mättä toimiin luonnonsuojeluasetuksen 
liitteenä olevan uhanalaisten ja erityi
sesti suojeltavien lajien luettelon saat
tamiseksi työryhmän esityksen mukai
seksi. 

Suomen Iajistan uhanalaisuutta on nyt 
arvioitu keskitetysti kolme kertaa. Uusi
en yksiselitteisempien kriteeri en ansios
ta ei ole enää välttämätöntä tarvetta pyr
kiä laajoihin ja samanaikaisiin eri eliö
ryhmien arviointeihin. Tässä tarkaste
lussa käytetty uhanalaisuuden arviointi
menettely antaa eri eliöryhmien asian
tuntijoille paremmat mahdollisuudet 
toteuttaa arviointia itsenäisesti. Työryh
mä katsoo, että uhanalaisuuden arvioin
ti voidaan jatkossa toteuttaa eliöryhmä
kohtaisesti silloin, kun uutta tietoa on 
kertynyt riittävästi tai uusi arviointi 
osoittautuu muuten tarpeelliseksi. Täl
löin Suomen ympäristökeskuksen ja sen 
apuna toimivan verkoston (ehdotus 1) 
tulee huolehtia uusien arviointien laa
dinnasta. Tällaisia arviointeja voitaisiin 
toteuttaa varsin piankin tä1nän mietin
nön ilmestymisen jälkeen sellaisista 
eliöryhmistä, joista tietoa ollaan parhail
laan keräämässä, mutta se ei vielä ollut 
käytettävissä tähän arviointiin. Eliöryh
mäkoh taiset arvioinnit julkaistaan erilli
sinä, ja luonnonsuojeluasetusta tarkiste
taan tarvittaessa niiden perusteella. II-



mestyneistä uusista arvioinneista teh
dään määräajoin kooste. Työryhmä eh
dottaa, että 

( 1 1) uhanalaisuuden arviointi toteute
taan jatkossa eliöryhmäkohtaisesti tar
vittaessa tai kun arviointiin olennaises
ti vaikuttavaa uutta tietoa on kertynyt. 
Erillisinä julkaistuista arvioinneista koo
taan kymmenen vuoden välein yhteen
veto. 

Uhanalaisuutta arvioitaessa ovat toimi
kuntien ja työryh1nän apuna olleet eliö
ryhmäkohtaiset asiantuntijaryhmät 
Näistä putkilokasvi-, sammal-, jäkälä-, 
kovakuoriais- ja perhostyöryhmät ovat 
toimineet jatkuvasti ohjaten uhanalais
ten lajien seurantaa ja valmistellen eliö
ryh1näkoh taisia uhanalaiska tsa uksia. 
Muiden eliöryhmien tarkasteluun on 
uhanalaisuusarviointien aikana perus
tettu lyhytaikaisempia asian tun tij aryh
miä. Asiantuntijatyöryhmien jatkuva 
toiminta on SYKEn ja sen kanssa yhteis
työssä toimivan verkoston apuna edel
leen tarpeen, ja sitä tulee laajentaa uu
siin eliöryhmiin. Näitä olisivat ainakin 
sienet,levät,linnut, nisäkkäät, kalat, pis
tiäiset, kaksisiipiset ja luteet. Tällaiset 
ryhmät 1nahdollistavat edellä esitetyn 
menettelyn uhanalaisuuden arvioinnis
sa. Asiantuntijaryhmien rahoitus on nyt 
toteutettu eri tavoin, pääosasta vastaa 
ympäristöministeriö ja osasta Suomen 
WWF. Työryhmä ehdottaa, että 

( 12) eliöryhmäkohtaisten asiantuntija
työryhmien toimintaa jatketaan ja laa
jennetaan käsittämään kaikki suojelun 
kannalta keskeiset eliöryhmät. Toimin
ta kustannetaan ympäristöministeriön 
budjettivaroin. 

Nyt tehdyn arvioinnin yhteydessä ei ole 
ollut mahdollista laatia uhanalaisista la
jeista lajikohtaisia esittelyjä. Tästä syys
tä on jatkossakin laadittava eliöryhmä
kohtaisia uhanalaisia lajeja esitteleviä 
julkaisuja. Tässä yhteydessä ei ole myös
kään ollut mahdollista julkaista arvioi
maHa jätettyjen, puutteellisesti tunnet
tujen ja elinvoimaisten lajien luetteloita. 
Työryhmä pitää tarpeellisena, että jat
kossa julkaistaisiin kokonaisia eliöryh-
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miä käsitteleviä luetteloita, joissa kaikil
la lajeilla olisi niille uhanalaisarvioinnin 
yhteydessä annettu luokka. Tässä mie
tinnössä julkaisematta jääneet, koko la
jiston kattavat, luettelot olisivat siten 
kaikkien käytettävissä. Erityisen tärkeää 
tämä on puutteellisesti tunnettujen laji
en suhteen ehdotuksessa 1 esitetyn tut
kimuksen kohdentamiseksi. Julkaisujen 
laatijoina voisivat toimia edellisessä eh
dotuksessa mainitut asiantuntijaryhmät 
Työryhmä ehdottaakin, että 

( 13) uhanalaisia lajeja esittelevien eliö
ryhmäkatsausten julkaisemista jatke
taan ja niiden yhteydessä tai erikseen 
julkaistaan koko lajiston luetteloita ar
vioituine luokkineen. 

Uhanalaisuustarkastelun kuluessa työ
ryhmä on joutunutperusteellisesti poh
timaankansainvälisen luonnonsuojelu
liiton (IUCN) uuden uhanalaisuusluoki
tuksen soveltamista. Määritelmiä on 
jouduttu joissakin tapauksissa tarkenta
maan. Esimerkiksi lisääntymiskykyisten 
yksilöiden määrän arvioimiseksi on 
eräissä eliöryhmissä otettu käyttöön teo
reettisia lisääntymisyksikköjä, koska yk
silön yksiselitteinen määrittely on muu
toin ollut mahdotonta. Kriteereihin on 
tehty myös yksi o1na sovellus: suppeaan 
esiintymisalueeseen tai esiintymien vä
häiseen määrään perustuva D2-kriteeri 
on ui otettu kattamaan alkuperäisen vaa
rantuneiden (VU) luokan ohella myös 
äärimmäisen uhanalaisten (CR) ja erit
täin uhanalaisten (EN) luokat. IUCN on 
edelleen tarkistamassa luokitustaan ja 
kriteerejä sekä viimeistelemässä kansal
listen ja alueellisten tarkastelujen ohjei
ta. Koska työryhmän mielestä luokituk
sessa on vielä kehittämistä, on suomalai
silla hyvä mahdollisuus yhdessä ruotsa
laisten kanssa käyttää laajaa kokemus
taanjavaikuttaa tehtävään kehitystyö
hön. Muutenkin on perusteltua, että 
suomalaiset osallistuisivat nykyistä 
enemmän asiantuntijoina IUCN:n, var
sinkin sen lajiensuojelukomission (SSC) 
toimintaan. Suomessa toimii ympäristö
ministeriön alaisena IUCN-työryhmä, 
joka on järjestänyt uhanalaisluokituk
seen liittyviä kansainvälisiä seminaareja, 
ja on järjestämässä sellaista taas vuonna 
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2001. Seminaari on hyvä tilaisuus tehdä 
tunnetuksi arviointityöhön osallistunei
den suomalaisten hankkimaa asiantun
temusta ja tuoda esiin parannusehdo
tuksia. Työryhmä ehdottaa, että 

( 14) Suomen kansallinen IUCN-työryh
mä tekee aktiivisesti esityksiä suoma
laisten asiantuntemuksen ja kokemus
ten saamiseksi IUCN:n ja sen lajiensuo
jelukomission käyttöön mm. uhan
alaiskriteerien kansallisesta soveltami
sesta. 

Työryhmän tehtävänä oli myös valmis
tella ehdotus Suomen kansainvälisiksi 
vastuulajeiksi. Vastuulajien luettelot ja 
lajien valintaperusteet on esitelty luvus
sa 6. Vastuulajien asema on kuitenkin 
avoin. Lainsäädännössä ei ole niistä mi
tään mainintaa, eikä niiden asemaa ole 
määritelty muuallakaan. Työryhmän 
mielestä Suomella on erityinen velvoite 
varmistaa vastuulajien säilyminen ja 
suotuisa suojelutaso maassamme ja sa
malla usein koko Euroopassa. Tästä syys
tä vastuulajien suojeluun tulee kiinnit
tää erityistä huomiota, vaikka ne eivät 
olisikaan Suomessa uhanalaisia. Vastuu
lajien kannan kehitystä maassamme tu
lee myös seurata; niiden seuranta voi
daan kytkeä uhanalaisten lajien seuran
taan. Vastuulajien toimiva suojelu edel
lyttää myös yhteistyötä niiden maiden 
kanssa, joissa Suomen ohella on huomat
tava osa kunkin lajin kannasta. U seimpi
en lajien kohdalla näitä ovat ensisijaises
ti naapurimaamme. Työryhmä ehdottaa, 
että 

( 15) ympäristöministeriö vahvistaa 
Suomen velvoitteen kansainvälisten 
vastuulajien säilyttämisessä ja niiden 
kannan kehityksen seuraamisessa osa
na sekä käynnistää kansainvälistä yh
teistyötä vastuulajien säilyttämiseksi. 

Uhanalaisten lajien suojelu maa- ja 
metsätaloudessa 

Metsätaloudessa luonnon monimuotoi
suuden edistämiseen ja uhanalaisten la
jien suojeluun on alettu kiinnittää aikai
sempaa enemmän huomiota. Metsälais
sa on määritelty suojeltavat erityisen 

tärkeät elinympäristöt, ja käytännön 
1netsänhoitoa varten on annettu lajiston 
suojelua edistäviä hoitosuosituksia. Ku
ten toisaalla tässä 1nietinnössä todetaan, 
on 1netsälain mukaisia arvokkaita ympä
ristöjä valittu suojeltaviksi varsin vähän, 
johtuen kriteerien tiukasta tulkinnasta. 
Lisäksi valinta ei aina perustu riittäviin 
ekologisiin näkökohtiin. Tilanteen pa
rantmniseksi niin, että talousmetsien 
arvokkaimmat elinympäristöt suojeltai
siin riittävän kattavasti metsälain perus
teella, työryhmä ehdottaa että 

( 16) metsälain mukaisten arvokkaiden 
ympäristöjen valinnan tulee perustua 
paremmin ekologisiin arvoihin. 

Metsien ohella uhanalaisten lajien kan
nalta merkittävin elinympäristö ovat 
erilaiset maa talouteen liittyvät ympäris
töt, varsinkin perinteiseen maatalouteen 
ja karjanhoitoon liittyvät perinnebio
taopit Näiden elinympäristöjen kartoi
tus on ollut käynnissä jo pitkään. Koh
teet ovat usein liian pieniä ja muutenkin 
vaikeita perustaa suojelualueiksi. Maata
lousympäristöissä elävien uhanalaisten 
lajien suojelutilanteen parantamisessa 
avainasemassa ovat viljelijät ja heidän 
kanssaan eniten asioivat maataloushal
linnon ja -neuvonnan alueelliset ja pai
kalliset toimihenkilöt. Tästä syystä työ
ryhmä ehdottaa, että 

( 17) luonnon monimuotoisuuden säilyt
täminen vakiinnutetaan myös maaseu
tuhallinnon ja -neuvonnan lakisäätei
seksi tehtäväksi. Työvoima- ja elinkeino
keskuksiin, maaseutukeskuksiin sekä 
kuntiin hankitaan nykyistä enemmän 
luonnontaloudellista asiantuntemusta. 

Sekä metsien että perinneympäristöjen 
uhanalaisen lajiston säilyminen edellyt
tää nykyisen suojelualueverkon täyden
tämistä. Metsien suojelun täydentämis
tarvetta pohtii Etelä-Suomen ja Pohjan
maan metsien suojelutarvetyöryhmä, 
joka jättää mietintönsä kesällä 2000. Sen 
jälkeen asetetaan uusi työryhmä valmis
telemaansuojelun täydennyksen toteut
tamista ja arvioimaan sen taloudellisia 
vaikutuksia. Perinnemaisemien suojelu
ja hoitotarvetta tarkastellut työryhmä 



jättänee mietintönsä niinikään kesällä 
2000. Metsien ja perinneympäristöjen 
Iajistan suojelun parantamiseksi työryh
mä ehdottaa, että 

( 18) Etelä-Suomen ja Pohjanmaan met
sien suojelutarvetyöryhmän ja perinne
maisemien hoitotyöryhmän tekemät 
ehdotukset toteutetaan viipymättä. 
Ehdotusten mukaisen suojelualuever
kon täydentämisen sekä perinnemaise
mien hoitotoimien edellyttämien korva
usten maksamiseen on varattava riittä
vät määrärahat ympäristöhallinnossa 
sekä maa-ja metsätaloushallinnossa. 

Tiedon kulku ympäristöviranomaisten 
ja metsäkeskusten välillä ei ole toiminut 
tyydyttävästi. Ympäristöviranomaisten 
tietoa uhanalaisten lajien esiinty1nistä 
tai arvokkaista elinympäristöistä on luo
vutettu mahdollisuuksien mukaan pyy
dettäessä metsäkeskusten käyttöön, 
mutta metsälain mukaisista arvokkaista 
elinympäristöistä tai metsäsuunnittelun 
yhteydessä tehdyistä uhanalaisten lajien 
esiintymiin kohdistuvista toimenpide
ehdotuksista ei ole saatu tietoja ympäris
töhallinnon käyttöön. Tilanteen paranta
miseksi työryhmä ehdottaa, että 

( 19) ympäristöministeriö ja maa- ja 
metsätalousministeriö sopisivat menet
telystä, jonka avulla sekä maa- ja met
sätalouden että luonnonsuojelun suun
nittelun kannalta tarpeelliset inven
tointi- ja suunnittelutiedot olisivat mo
lempien osapuolien käytettävissä. 

7.2 Työryhmän ehdotusten 
taloudelliset 
vaikutukset 

Työryhmän tekemät toimenpide-ehdo
tukset tulisi toteuttaa seuraavan kym
menen vuoden kuluessa. Tavoitteena on 
myös, että erityisesti suojeltavien lajien 
säilymiselle tärkeät esiintymispaikat on 
samanaikaisesti suojeltu. Päätöksen 
tueksi tarvitaan lajikohtaiset suojeluoh
jelmat niille lajeille, joilta ne vielä puut
tuvat. Työryhmä on voinut tehdä rahoi
tustarpeesta vain hyvin karkean yleisar
vion. Se otaksuu kuitenkin, että jäljem-
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pänä esitettävän rahoituksen turvin, ja 
yhdessä laadittavan luonnonsuojelun 
kokonaisstrategian kanssa, uhanalaisten 
lajien taantumiskehitys saadaan pysäy
tetyksi ja erityisesti suojeltavien lajien 
pääosan häviäminen estetyksi. 

Tutkimus 

Työryhmä on ehdottanut uhanalaisiin ja 
puutteellisesti tunnettuihin lajeihin 
kohdistuvan tutkimuksen tuntuvaa li
säämistä. Tällä hetkellä ympäristöminis
teriön uhanalaisten lajien tutkimukseen 
osoittama määräraha vastaa kahta henki
lötyövuotta. Lisärahoitusta tarvitaan 
erityisesti huonosti tunnettujen eliöryh
mien tutkimukseen. Tutkimusta tehosta
malla pyritään seuraavaan uhanalaisar
viointiin mennessä kaksinkertaistamaan 
arvioinnin kannalta riittävän hyvin tun
nettujen lajien määrä. Käytännössä tämä 
merkitsee työryhmän arvion mukaan 
tarvetta vähintään kuuden tutkijan 
palkkaamiseen seuraavan kymmenen 
vuoden ajaksi. 

Varoja tarvitaan myös uhanalaisten 
lajien biologian selvittämiseen sekä suo
jelu- ja hoitomenetelmien tutkimuk
seen. Erityisen tärkeitä hoidon osa-alu
eita uhanalaisten lajien kannalta ovat 
metsien ennallistamistoimet sekä perin
neympäristöjen hoitotoimet Yhteensä 
näihin tarkoituksiin tarvittaisiin vähin
täänkin kahdeksan henkilön tutkimus
panos vuodessa. 

Yhteensä edellä selostetusta uhanalaisten 
lajien tutkimuksen lisäämisestä aiheutuisi 3,5 
milj. markan kustannukset vuodessa. 

Seuranta 

Uhanalaisten lajien seuranta ja tietojär
jestelmät palvelevat luonnonsuojeluhal
linnon lisäksi varsin laajalti yhteiskun
taa, kuten kaavoitusta ja kaikkea maan
käytön suunnittelua. Kansallisten tehtä
vien ohella uhanalaisten lajien seuranta 
palvelee suoraan myös useita kansainvä
lisiä velvoitteita, erityisesti EU:n luonto
direktiivien edellyttämää seurantaa ja 
raportointia. Seuranta tukee myös uhan
alaisten lajien suojelu- ja hoitotoimien 
suunnittelua ja oikeaa suuntaamista, 
sekä antaa tietoa hoidon vaikutuksista ja 
optimaalisista haitota voista. 
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Uhanalaisten lajien seurantaa koordi
noivassa Suomen ympäristökeskuksessa 
ei ole tällä hetkellä riittävästi eri eliöryh
mien asiantuntemusta. Sitä varten tarvi
taan neljä uutta virkaa ja lisäksi yksi 
UHEX-rekisteristä vastaavan virka. Eri
laisten laji- ja eliöryhmäkohtaisten selvi
tysten keskitettyyn tilaamiseen tarvi
taan työryhmän arvion mukaan SYKEn 
nykyisen 0,1 milj. markan sijaan vähin
tään 1,5 milj. markkaa vuodessa. Lisäksi 
uhanalaisten lajien asiantuntijaverkos
ton sekä eliöryhmäkohtaisten työryhmi
en (kahdeksan uutta työryhmää nykyis
ten viiden lisäksi) käyttöön tarvitaan 
vähintään2milj. markkaa vuodessa. 

Uhanalaisten lajien seurannassa tar
vitaan eri eliöryhmien tutkijoita ja har
rastajia. Heiltä tilattavien seurantatut
kimusten aiheuttamat matka- ja palkkio
kulutkorvataanluonnonsuojeluhallin
non varoista, jotka ovat nykyisellään tä
hän tarkoitukseen nähden lähes olemat
tomat. Alueellisten ympäristökeskusten 
yksityismailla ja Metsähallituksen luon
topalveluyksiköiden valtion mailla to
teuttamiin, viranomais- ja tilaustyönä 
tehtäviin, uhanalaisseurantoihin arvioi
daan vuosittain tarvittavan vähintään2 
milj. markanlisärahoitusta. 

Seurannasta kertyvä tieto tulisi tal
lentaa UHEX- rekisteriin. Jo tällä hetkel
lä olemassa olevan, mutta rekisteristä 
vielä puuttuvan tiedon tallentamiseen 
arvioidaan tarvittavan 13,5 henkilötyö
vuoden panos. Yhteensä uhanalaisten 
lajien tietojen tallentamisesta arvioi
daan aiheutuvan 0,7 milj. markan vuo
tuiset kustannukset seuraavan kylnme
nen vuoden aikana. 

Uhanalaisista lajeista tulisi työryh
män ehdotuksen mukaisesti laatia ryh
mäkohtaisia lajistoesittelyjä. Tämän li
säksi eri eliöryhmistä tulisi julkaista 
koko lajiston kattavia luetteloita, joissa 
olisi mainittuina kaikkien lajien luokka. 
Näiden julkaisujen tuottamisesta ja pai
nattamisesta aiheutuu arviolta 0,5 milj. 
markan kustannukset. 

Työryhmän esittämän seurannan tehosta
misen arvioidaan aiheuttavan lähimmän 
kymmenen vuoden kuluessa yhteensä 8 milj. 
markan vuotuiset kustannukset. 

Suojelu 

Uhanalaisten lajien suojeluohjelmien 
valmistelu voidaan tehdä vain osaksi 
virkatyönä. Pääosa ohjelmista joudu
taan tilaamaan asianomaisen eliölajin 
hyvin tuntevilta tutkijoilta. Suojeluoh
jelmia tarvitaan vielä noin 450 lajille. 
Vuosittain laadittavan 45 uuden ohjel
man valmistelusta arvioidaan aiheutu
van 1,5 milj. markan vuotuiset kustan
nukset. 

Uhanalaistenlajien elinympäristöjen 
suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain 
47 §:n mukaisesti. Alueelliset ympäris
tökeskukset määrittelevät päätöksellään 
esiintymispaikan rajat. Maanomistajat 
saavat korvauksen esiinty1nispaikan 
suojelemisesta kärsimistään menetyk
sistä. Erityisesti suojeltavia lajeja on työ
ryhmän ehdotuksen mukaan 130 enem
Inän kuin tällä hetkellä voimassa olevas
sa asetuksessa. Uusien lajien suojelusta 
aiheutuu lisäkustannuksia, jos alueet ei
vät sijaitse suojeluohjehnien kohteilla 
eikä valtion mailla eli nykyisen luonnon
suojelunrahoitusohjehnan piirissä. Uu
sien lajien suojeltavia esiintymispaikko
ja on yksityismailla arviolta 500 kappa
letta ja niiden pinta-ala on vähintään 
1000 hehtaaria. Jos hehtaarikohtainen 
korvaus on keskimäärin 30 000 markkaa 
ja suojelu toteutetaan kymmenen vuo
den kuluessa, aiheutuu tästä nykyiseen 
verrattuna 3 milj. markan lisäkustan
nukset vuodessa. 

Yhteensä tarvitaan uhanalaisten lajien 
suojeluun 4,5 milj. markkaa vuodessa. 

Hoito 

Erityisesti suojeltavien lajien suojeluoh
jelmissa tehdään ehdotukset esiintymi
en säilyttämisen vaatimista hoitotoimis
ta ja mahdollisista lajikohtaisista suoje
lutohnista. Seurantatoilnikunta arvioi, 
että joka kolmas esiintymä tarvitsee hoi
toa. Käytännössä tämä merkitsisi yli 1500 
esiintymän haitmuista lajien säilymisen 
varmistamiseksi. Vuosittain jouduttai
siin hoitamaan noin 150 esiintymää ja 
vähintään 500 hehtaaria. (Monet kohteis
ta ovatpienialaisia perinnemaisemakoh
teita.) Hoitotoimien kustannukset vaih
televat hyvin suuresti. Yhteensä esfu1ty
mien hoidosta arvioidaan aiheutuvan 5 



milj. markan kustannukset vuodessa. 
Esiintymien hoito ei ole aina riittävä 

toimenpide uhanalaisten lajien säilyttä
miseksi. Toisinaan, etenkin selkärankais
ten eläinten ja putkilokasvien suojelussa 
joudutaan turvautumaan lajikohtaisiin 
hoitotoimiin. Myös muiden eliöryhmi
en lajien autta1niseksi voidaan joutua 
turvautumaan hätäkeinoihin, kuten siir
tämään tuhoutumisvaarassa olevan 
esiintymän yksilöitä uuteen paikkaan. 
Pääsääntöisesti tällaiset kustannukset 
tulisi maksattaa aiheuttajalla, mikä ei 
kuitenkaan aina ole mahdollista. Lajikoh
taisten hoitotoimien vuotuista määrära
han tarvetta on hyvin vaikea arvioida. 
Seurantatoimikunta katsoi siihen tarvit
tavan 2 milj. markkaa vuodessa. 

Uhanalaisten lajien hoitoon tarvitaan li
särahoitusta 7 milj. markkaa vuodessa. 

Kustannukset yhteensä 

Edellä esitettyjen uhanalaisten lajien 
tutkimus-, seuranta-, suojelu- ja hoito
toimien vuotuiset kustannukset ovat 23 
milj. markkaa vuodessa seuraavan kym
menen vuoden kuluessa. Ne jakaantuvat 
seuraavasti: 

Tutkimus 
Seuranta 
Suojelu 
Hoito 

Yhteensä 

3,5 milj. mk 
8,0 milj. mk 
4,5 milj. mk 
7,0 milj. mk 

23,0 milj. mk 

Suomen lajien uhanalaisuus 2000 
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Tiivistel mä 

Uhanalaisuusarviointia on jatkuvasti 
tarkistettava saatujen uusien tietojen ja 
lajien uhanalaisuudessa tapahtuneiden 
muutosten perusteella. Ensimmäinen 
kattava luettelo Suomen uhanalaisista 
lajeista sisältyi uhanalaisten eläinten ja 
kasvien suojelutoimikunnan mietintöön 
(KM 1985:43). Tarkistettu luettelo jul
kaistiin uhanalaisten eläinten ja kasvien 
seurantatoimikunnan mietinnössä (KM 
1991:30). Tämämietintö on luettelon toi
nen tarkistus. 

Uhanalaisten lajien suojelu ja 
seuranta 

Mietintöön sisältyy katsaus uhanalais
ten lajien suojeluun ja seurantaan vuosi
na 1991-1999. Siinä tarkastellaan Euroo
pan yhteisön säädöksiä ja Suomen ym
päristöhallinnon ja lainsäädännön kehi
tystä, suojelualueohjelmien toteutumis
ta sekä uhanalaisten lajien hoitoa, seu
rantaa ja tutkimusta. Työryhmä esittää 
myös arvionsa seurantatoimikunnan 
ehdotusten toteutumisesta. 

Luonnonsuojelulain kokonaisuudis
tus toteutettiin joulukuussa 1996 vahvis
tetulla uudella luonnonsuojelulailla ja 
helmikuussa 1997 annetulla luonnon
suojeluasetuksella. Luonnonsuojelulais
sa uhanalaisten lajien suojelun kannalta 
keskeisiä ovat lajien ja elinympäristöjen 
suojelusäännökset Muussa lainsäädän
nössä on uhanalaisia lajeja koskevia uu
distuksia tehty mm. metsälakiin, metsäs
tyslakiin ja julkisuuslakiin. 

Suomessa valmistui 1990-luvulla 
kaksi mittavaa suojelualueohjelmaa: 
vanhojen metsien suojeluohjelma sekä 
luonto- ja lintudirektiivien liitteissä lue
teltujen lajien ja luontotyppien suojele
Iniseksi tehty Natura 2000-verkostoeh
dotus. 

Suojelualueverkon täydentymisestä 
ja 1 uonnonsuoj el ulainsäädännön kehit
tymisestä huolimatta uhanalaisten lajien 
seuranta, suojelu ja hoito ovat toteutu-

neet puutteellisesti. Pääasiallisena syynä 
on ollut tarkoitukseen osoitettujen mää
rärahojen niukkuus. Käytännön suojelu
työn ja maankäytön suunnittelun kan
na! ta keskeisen uhanalaistenlajien tieto
järjestelmän (UHEX-rekisteri) kehittä
minen on kesken eikä rekisteriin ole saa
tu tallennetuksi tietoja kattavasti kuin 
muutamista eliöryhmistä. 

Uhanalaisuuden arvioinnissa 
tapahtuneet muutokset 

Uhanalaisuutta on nyt arvioitu Kansain
välisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) 
uuden luokituksen mukaan. Se poikkeaa 
aikaisemmin käytetystä siinä, että lajien 
uhanalaisuutta arvioidaan kvantitatii
visten kriteerien avulla. Uhanalaisuu
den edellytyksenä ei ole enää ihmisen 
suoraan tai välillisesti aiheuttama uhka, 
vaan pelkkä vähälukuisuus tai esiinty
misalueen pienuus riittävät uhanalai
suuden perusteiksi. Lisäksi kaikille la
jeille, myös elinvoimaisille annetaan 
luokka. Siten koko lajistoa tarkastellaan 
aikaisempaa yksityiskohtaisemmin. Hä
vinneitä ja silmälläpidettäviä ei lasketa 
mukaan uhanalaisiin lajeihin, ei myös
kään puutteellisesti tunnettuja, vaikka 
niiden joukossa varmasti olisikin uhan
alaisia lajeja, jos tiedot riittäisivät uhan
alaisuuden arviointiin. 

Vain luontaisella levinneisyysalueel
laan elävät lajit ovat olleet arvioinnin 
kohteina. Mukaan otettavien lajien ra
jaaminen on monissa tapauksissa ollut 
vaikeaa, ja rajaukset poikkeavat eri eliö
ryhmissä jonkin verran toisistaan. Pel
kästään sisätiloissa elävät lajit on jätetty 
kokonaan arvioimatta. Luontaisesti 
maaham1ne levinneet lajit on otettu 
mukaan arviointiin, vaikka ne olisivat
kin levinneet maahamme vasta hiljat
tain. Edellytyksenä on kuitenkin se, että 
lajin katsotaan vakiintuneen ja Inuodos
taneen itsenäisen suomalaisen kannan. 
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Suomen uhanalaiset 
lajit 2000 

Suomen noin 43 000 eliölajista arvioitiin 
lähes 19 000, mutta riittäviksi tiedot kat
sottiin vain noin 15 000 lajista. Niistä 
noin joka kymmenes, eli 1505lajia, arvi
oitiin uhanalaisiksi. Uhanalaisetlajitja
kautuvat luokkiin seuraavasti: äärim
mäisen uhanalaiset (CR) 249lajia, erit
täin uhanalaiset (EN) 452lajia ja vaaran
tuneet (VU) 804lajia. Hävinneiksi kat
sottiin 186 lajia ja silmälläpidettäviksi 
1060lajia. 

Uhanalaisista lajeista selkärankaisia 
eläimiä on 50, selkärangattomia eläimiä 
759, putkilokasveja 180,itiökasveja 142 ja 
sieniä (1nukaan luettuna jäkälät) 374la
jia. Uhanalaisiksi on arvioitu suhteelli
sesti eniten itiökasveja (15,8 % lajeista, 
joista oli riittävät tiedot), putkilokasveja 
(14,9 %) ja selkärankaisia eläimiä (14,5 
%). 

Saadun toimeksiannon mukaisesti 
mietinnössä esitetään erikseen työryh
män ehdotus luonnonsuojelulain mu
kaisista uhanalaisista ja erityisesti suo
jeltavista lajeista, jotka luetellaan luon
nonsuojeluasetuksen liitteenä. Asetuk
sen uhanalaisten lajien luetteloon ehdo
tetaan valtaosa kriteerien mukaan uhan
alaisiksi arvioiduista Manner-Suomessa 
esiintyvistä lajeista. Poikkeuksen tekevät 
eräät pelkästään pienen kannan perus
teella uhanalaisiksi arvioidut lajit, joihin 
ei kohdistu tiedossa olevia uhka tekijöitä. 
Erityisesti suojeltaviksi ehdotetaan pää
osaa äärimmäisen uhanalaisiksi ja erit
täin uhanalaisiksi arvioiduista lajeista, 
mutta myös joitakin vaarantuneita laje
ja. Ehdotusta valmisteltaessa on kiinni
tetty huomiota lajeja uhkaaviin tekijöi
hin, suojelutilanteeseen sekä mahdolli
suuksiin suojella niitä lain määrittele
millä keinoilla. 

Elinympäristöt, uhkatekijät ja 
uhanalaisuuden syyt 

Uhanalaisista lajeista 37,5% elää ensisi
jaisesti metsissä. Toiseksi merkittävin 
ensisijainen elinympäristö on perinne
ympäristöt (28,0%) ja kolmanneksimer
kittävin rannat (10,8% ). Perinneympä
ristöjen lajiston osuus on selvästi kasva-

Suomen lajienuhanalaisuus 2000 

nut edelliseen uhanalaisluetteloon ver
rattuna. Muutos on tapahtunut pääasi
assa selkärangattomien eläinten luette
loissa. Varsinkin perinneympäristöjen 
perhosia ja pistiäisiä on tullut luetteloon 
runsaasti lisää. Näissä ryhmissä on nyt 
ollut käytettävissä huomattavasti aikai
sempaa tarkempia tietojalajienkantojen 
kehityksestä. Hävinneillä lajeilla perin
neympäristöjen osuus ensisijaisena elin
ympäristönä on vielä suurempi (39,2% 
hävinneistä lajeista) ja silmälläpidettä
villä taas pienempi (22,7 % silmälläpi
dettävisä lajeista) kuin uhanalaisilla. 

Uhanalaisuuteen johtaneet syyt ja 
nykyiset uhkatekijät erotettiin tässä ar
vioinnissa toisistaan, aikaisemmin niitä 
on käsitelty yhdessä. Kovin isoja eroja 
syiden ja uhkien välille ei kuitenkaan 
muodostunut. Metsien käyttö, käsittely 
sekä metsien ikärakenteen muutokset 
on arvioitu uhanalaisuuden syynä mer
kittävämmäksi kuin uhkatekijänä, kan
nan tai esiintymisalueen pienuus taas on 
merkittävämpi uhkatekijänä. Ylivoimai
sesti merkittävin yksittäinen tekijä niin 
uhanalaisuuden syynä kuin uhkateki
jänäkin on avoimien alueiden sulkeutu
minen. Metsien muutoksiin liittyvien 
tekijöiden yhteinen osuus on uhkateki
jänä vain hieman suurempi kuin sulkeu
tumisen, uhanalaisuuden syissä ero on 
suurempi. Rakentaminen uhkaa noin 
joka ky1nmenettä uhanalaista lajia, sa
moin kannan tai esiintymisalueen pie
nuus. Hävinneillä ja silmälläpidettävillä 
lajeilla nykyiseen luokkaan johtaneet 
syyt ovat melko samanlaiset, hävinneil
lä kuitenkin tuntemattoman syyn osuus 
on varsin suuri (15,6% ). Silmälläpidettä
viä lajeja uhkaavista tekijöistä avointen 
alueiden sulkeutumisen osuus on pie
nempi kuin uhanalaisilla lajeilla. 

Uhanalaisuudessa tapahtuneet 
muutokset 

Uhanalaisuudessa tapahtuneiden muu
tosten selvittä1niseksi työryhmä arvioi 
uhanalaiset lajit myös aiemmin käytössä 
olleella vanhalla menetelmällä. Uhan
alaisiksi luokiteltiin tällä menetelmällä 
kaikkiaan 2225lajia. Määrä on 533lajia 
suurempi kuin edellisessä luettelossa. 
Luettelosta poistettiin 201 vanhaa lajia. 
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Uusia uhanalaisia lajeja on 
734. 

Menetelmien vertailu osoitti, 
arviointimenetelmällä 

_._,~U"'-''"'·'-L' ..... ""'_._._. luokkaa 
kuin vanhalla. Vanhat ,....,.,.J+;:;,,.., 

set ovat äärimmäisen 
vaarantuneet erittäin uhanalaisia 
Säännöstä on kuitenkin poikkeuksia. 
ovat suurilnmat harvinaisilla lajeilla, joi
hin ei kohdistu selvää ih1nistoiminnasta 
aiheutuvaa uhkaa. Vanhan arviointita
van uhanalaisuuden kynnys on 

kuin uuden tavan, 562 
uhanalaisiksi arvioitua 

Luettelosta poistettiin 201 
päässä lisääntyneen 
teella. Puolet poistetuista ........ .,_ .. ..., ...... 
niä. Uusista lajeista sitä 
on 
kuoriaisia pistiäisiä. 

Vuosien 1990ja2000 
tailun perusteella Suon1en ol1,-nn-.-.,..,.e> ... , 

töistä erilaisten 

rannoilla ja soilla 
usearn1nin muuttumassa uhanalai

siksi. Sen sijaan metsien lajien uhanala
istuminen näyttäisi hidastuneen 

Kuitenkin lukuisten 
Etelä-Suo1nen vanhoissa metsissä 

Toimenpide-ehdotukset 

1niota huonosti tunnettujen lajien 
reen määrään. Tässäkin , ..... "A'r\

1
'"' 

...,,.,,-~-..... +~kokonaan arvioimat-
kriteerien tarkasteluun 

tivät vain runsaasta kolmasosasta 
... T,., ....... ThrY\,., ehdottaa, että uhanalai-

kohdistuvaa tutki1nusta 
seurantaa sekä tarvittavien '"',.....,,. .. r,,-,+-'"'"h 
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uusi arviointi aloitettaisiin mahdolli
simman pian niissä eliöryhmissä, joiden 
tarkastelu jäi tämän mietinnön valmis
telun yhteydessä puutteelliseksi. 

Eliöryhmäkohtaisten uhanalaista la
jistoa esittelevien koosteiden laatimista 
pidetään edelleen hyvin tärkeänä, koska 
tässäkään mietinnössä ei ole mukana la
jikohtaisia esittelyjä. Tarpeellisena pide
tään myös eliöryhmien koko lajiston 
kattavia luetteloja, joissa on näkyvissä 
kaikkien lajien IUCN-luokat. 

Työryhmä ehdottaa, että Suomessa 
tämän arvioinnin yhteydessä hankittua 
kokemusta uudesta luokituksesta pyri
tään saattamaan IUCN:n käyttöön sen 
tehdessä tarkistuksia luokkiin ja niiden 
kriteereihin. Kansainväliseen suojelu
toimintaan liittyy myös kysymys vas
tuulajeista. Työryhmä ehdottaa vastuu
lajeiksi 269 lajia tai alempaa taksonia, 
joiden Euroopan kannasta tai esiinty
misalueesta huomattava osa (yleensä yli 
15 %) on Suomessa, sekä 13 maailman 
uhanalaisten eläinten luettelossa olevaa 
Suomessa tavattavaa eläinlajia, joiden 
Suomen kannan osuus on edellä mainit
tua pienempi. 

Lajistan monimuotoisuuden säilyttä
miseen ja uhanalaisten lajien suojeluun 
maa- ja metsätaloudessa on alettu kiin
nittää aikaisempaa enemmän huomiota 
1nm. metsälakia uudistettaessa. Työryh
mä pitää tarpeellisena biologisten perus
teiden parempaa huomioon ottamista 
metsälain mukaisia arvokkaita ympäris
töjä valittaessa. Luonnon monimuotoi
suuden säilyttäminen pitää myös maa
taloudessa sisällyttää entistä selvemmin 
hallinnon ja neuvonnan tehtäviin. Suo
jelualueverkkoa pitää viipymättä täy
dentää metsä- ja perinnemaisemakoh
teilla Etelä-Suomen ja Pohjanmaanmet
sien suojelutarve -työryhmän ja perin
neinaisemien hoitotyöryhmän esitysten 
mukaisesti työryhmien jätettyä mietin
tönsä. Sekä luonnonsuojelun että maa
ja metsätalouden suunnittelun kannalta 
tarpeellisten inventointi- ja suunnittelu
tietojen pitäisi olla kaikkien osapuolien 
käytettävissä. 

Tutkimuksen, seurannan, suojelun ja 
hoidon järjestäminen 

Seuraavassa mainitaan ne viranomaiset 
ja järjestöt, joille työryhmä katsoo kuu
luvan vastuun tekemiensä ehdotusten 
toteuttamisesta. Numerot viittaavat lu
vussa 7.1 oleviin toimenpide-ehdotuk
siin. 

Ympäristöministeriö 
1,2,5,7,8,10,11,12,13,14,15,18,19 

Maa- ja metsätalousministeriö 
1, 16, 17, 18, 19 

Opetusministeriö 
3 
Suomen ympäristökeskus 
1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13 

Metsähallitus 
1, 2, 6, 7, 9 

Metsäntutkimuslaitos 
1,6 

Alueellisetympäristökeskukset 
1, 2, 6, 7, 9 

Luonnontieteelliset museot 
1, 3, 11, 12, 13 

Suomen Akatemia 
4 

Metsäkeskukset 
16,19 

Luonnonsuojelu- ja luonnonharrastaja
järjestöt 
1, 6, 12, 13 

Työryhmän ehdotusten taloudelliset 
vaikutukset 

Työryhmä on voinut tehdä rahoitustar
peesta vain karkean yleisarvion. Esitetyn 
rahoituksen avulla otaksutaan pystyttä
vän pysäyttämään uhanalaisten lajien 
taantumiskehitys ja estämään erityisesti 
suojeltavien lajien pääosan häviäminen. 
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Tutkimuksen ja seurannan lisäämisen 
avulla voitaisiin uhanalaisarvioinnin 
piiriin kuuluvien lajien määrä nostaa 
kaksinkertaiseksi. 

Työryhmän ehdotusten toteuttami
sesta arvioidaan aiheutuvan lähimmän 
kymmenen vuoden kuluessa 23 milj. 
markan vuotuiset kustannukset. Uhan
alaisten lajien suojeluun tarvitaan ny
kyisten tutkimus- ja hoitomäärärahojen 
lisäksi määrärahoja seuraavasti: 

Tutkimus 
Seuranta 
Suojelu 
Hoito 

Yhteensä 

3,5 milj. mk 
8,0 milj. mk 
4,5 milj. mk 
7,0 milj. mk 

23,0 milj. mk 



Summary 

The Red Lists of fauna and flora must be 
revised continuously because of new 
information and constant changes in the 
status of the species. The first extensive 
Red List in Finland was published in 
1986, and the revised list in 1991. This 
publication is the second revised Finnish 
Red List. 

Conservation and monitoring of 
threatened species 

Themost important change in the Finn
ish legislation during the1990's concern
ing threatened species was the passing 
of new Nature Conservation Act (1996, 
in force from beginning of 1997) and 
Nature Conservation Decree (1997). The 
provisions for the conservati-on of spe
cies and habitats were reviewed. The 
Decree contains lists of threatened spe
cies and species under strict protection. 

Two extensive programmes for pro
tected areas were completed during the 
1990ys: the programme for conservation 
of old-growth forests and the proposal 
for the Natura 2000 network. 

The monitoring, protection and man
agement of threatened species has not 
been possible to carry out at an adequate 
level. The main reason has been the in
sufficient financing. The development of 
threatened species database (UHEX) is 
uncompleted, and the database contains 
adequate data only on some groups of 
organisms. 

Red List Categories and Criteria 

Thenew Finnish Red List is based on the 
new categories and criteria developed 
and approved by the World 
Conservation Union (IUCN) in 1994. 
This system is still not complete, and the 
application principles for assessments 
on the national or other regionallevels 
are still under development. The 

,, ' 
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revision process of the system and its 
application has been followed during 
the work and the manuscript of the 
Swedish application manual was also 
used. 

Compared to the old system the most 
important difference is that each species 
is now assessed against quantitative cri
teria. A species may be listed as threate
ned purely on the basis of its rarity. Di
rect threat caused by man is no more 
required. All species are classified, there 
is also a category for the common spe
cies. 

The criteria have been applied only to 
species living in their natural range. 
Definition of the species taken to assess
ment varies a little in different groups of 
organisms. Species living only in hu1nan 
habitations have not been evaluated. 
Species immigrated to and established 
in Finland without direct human inter
ference have been evaluated regardless 
of the date of immigration. 

The criteria are meantto be applied at 
the globallevel, but they can be applied 
also a t the na tional level, w hen the 
populations are isolated. In Finlandthe 
populations are usually divided by 
administrative borders. Therefore the 
following procedure has been used. The 
Finnish population has first been 
assessed according to the criteria. Then 
the occurrence in the neighbouring areas 
and the dispersion ability of the species 
have been investigated. If the dispersion 
has been evaluated to affect the 
extinction riskin Finland, the category 
of the species has been adjusted. The 
most usual adjustment was one step 
downwards, in some cases also two 
steps. The downgrading has mostly 
been applied to birds and also to some 
insects and vascular plants occurring in 
very restricted areas near the borders in 
the northernmost Lapland. 
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Categories 

The structure of the Red List categories 
is presented in page 53 (figure 1). The 
definitions of the categories are: 

RE = Regionally Extinct 
A taxon is Regionally Extinct when there 
is no reasonable doubt that the last 
individual potentially capable of 
reproduction within the country 
(region) has died or disappeared from 
thecountry (region). 

EW = Extinct in the Wild 
A taxon is Extinct in the wild when it is 
known only to survive in cultivation, in 
captivity oras a naturalised population 
(or populations) well outside the past 
range. A taxon is presumed extinct in the 
wild when exhaustive surveys in known 
and/or expected habitat, at appropriate 
times (diurnal, seasonal, annual), 
throughout its historic range have failed 
to record an individual. Surveys should 
be over a time frame appropriate to the 
taxon' s life cycle and life form. 

CR = Critically Endangered 
A taxon is Critically Endangered when 
available scientific evidence indicates 
that it meets any of the criteria A to E, 
and it is therefore considered to be 
facing an extremely high risk of 
extinction in the wild. 

EN = Endangered 
A taxon is Endangered when available 
scientific evidence indicates that it 1neets 
any of the criteria A to E, and it is there
fore considered to be facing a very high 
risk of extinction in the wild. 

VU = Vulnerable 
A taxon is Vulnerable when available 
scientific evidence indicates that it meets 
any of the criteria A to E, and it is there
fore considered to be facing a high risk 
of extinction in the wild. 

NT = Near Threatened 
Taxa which have been assessed against 
the criteria but do not qualify for Criti
cally Endangered, Endangered or Vul
nerable now, but are close to qualifying 

for or are likely to become Vulnerable in 
the near future. Here are also included 
taxa which are the focus of a continuing 
taxon-specific or habitat-spe-cific con
servation programme targeted towards 
the taxon in question, the cessation of 
w hich would resul t in the taxon qualify
ing for one of the threatened categories 
above within a period of five years. 

DD = Data Defient 
A taxon is assigned to Data Deficient 
when there is inadequate information to 
makean assessment of its risk of extinc
tion. 

NE = Not Evaluated 
Taxa which have not been assessed 
against the Red List criteria have been 
categorised as Not Evaluated. 

LC = Least Concern 
A taxon belongs to this category if it has 
been evaluated, but does not qualify for 
CR, EN, VU or NT. 

Taxa belonging to categories DD, NE or 
LC have not been listed in this book, 
only the numbers of taxa in these catego
ries have been presented in tables. 

Criteria 

Criteria used in the Finnish Red List are 
according to IUCN 1994 but presented 
here in a different order. Only in the 
criterion D2 a Finnish national applica
tion has been used, in the original system 
this criterion is applicable only for cate
goryVU. 

Criterion A. 
A reduction in the population size ac
cording to one of the following: 

1) An observed, estimated, inferred or 
suspected population size reduction of 
80% with Critically Endangered, 50 % 
with Endangered or 20 % with 
Vulnerable over the last 10 years or three 
generations, whichever is longer based 
on ( and specifying) any of the following: 

a) direct observation 
b) an index of abundance appropriate 
for the taxon 
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c) a decline in area of occupancy, extent 
of occurrence and/or quality of habitat 
d) actual or potential levels of 
exploitation 
e) the effects of introduced taxa, 
hybridisation, pathogens, pollutants, 
competitors or parasites. 

2) A population size reduction of at 
least 80% with Critically Endangered, 50 
% with Endangered or 20 % with Vul
nerable, projected or suspected to be 
met within the next ten years or three 
generations, whicheveris the longer (up 
to a maximu1n of 100 years), based on 
(and specifying) any of (b) to (e) under 
A1. 

Criterion B. 
Extent of occurrence estimated to be less 
than 100 km5 with Critically Endan
gered, less than 5000 km5 with Endan
gered or less than 20 000 km5 with Vul
nerable OR area of occupancy estimated 
to be less than 10 km5 with Critically 
Endangered, less than 500 km5 with En
dangered and less than 2000 km5 with 
Vulnerable, and estimates indicating any 
two of the following: 

1. Severelyfragmented or known to ex
ist at only a single location with Critical
ly Endangered, not more than five loca
tions with Endangered and not more 
than ten locations with Vulnerable. 

2. Continuing decline, observed, in
ferred or proj ected, in an y of the 
following: 

a) extent of occurrence 
b) area of occupancy 
c) area, extent and/or quality ofhabitat 
d) number of locations or subpopula
tions 
e) number of mature individuals. 

3. Extreme fluctuations in any of the fol
lowing: 

a) extent of occurrence 
b) area of occupancy 
c) number of locations or subpopula
tions 
d) number of mature individuals. 
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Criterion C. 
Population estimated to number less 
than 250 mature individuals with Criti
cally Endangered, less than 2500 mature 
individuals with Endangered and less 
than 10 000 mature individuals with 
Vulnerable and either: 

1. An estimated continuing decline of at 
least25% with Critically Endangered, at 
least 20 % with Endagered and at least 
10% with Vulnerable within 3 years or 
one generation, whichever is longer 
or 
2. A continuing decline, observed, pro
j ected, or inferred, in numbers of mature 
individuals and population structure in 
the form of either: 

a) severely fragmented (i.e. no subpo
pulation estimated to contain more than 
50 mature individuals with Critically 
Endangered, 250 with Endangered and 
1000 with Vulnerable or 
b) all individuals are in a single subpo
pulation. 

Criterion D. 
Popula tion very small or restricted in 
the form of either of the following: 

1. Population estimated to number less 
than 50 mature individuals with Criti
cally Endangered, less than 250 mature 
individuals with Endangered and less 
than 1000 mature individuals with Vul
nerable. 
or 
2. Area of occupancy is less than 5 km5 
with Critically Endangered, less than 50 
km5 with Endangered and less than 100 
km5 with Vulnerable or number of loca
tions is one with Critically Endangered, 
two with Endangered and three to five 
with Vulnerable. 

Criterion E. 
Quantitative analysis showing the pro
bability of extinction in the wild is at 
least 50 % within next ten years or three 
generations whichever is the longer 
with Critically Endangered, at least 20 % 
within next twenty years or five gene
rations whichever is the longer with En
dangered and at least 10 % within next 
100 years with Vulnerable. 
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9 
More on the categories, criteria and the Vsr eutrophic lakes and ponds 
assessment isin: "IUCN Red List Cate- Va Small ponds (in the mires etc.) 
gories" (IUCN 1994) and "The 2000 Red Vj Rivers 
ListofSwedishSpecies" (Gärdenfors, U. Vp Brooks and small rivers 
ed.2000). Vk Rapids 

Vl Springs and spring fens 
The Habitat Classification 

R = Shores 

The abbreviations used have been de- Ri Shores of the Baltic Sea 

rived directly from the Finnish lan- Rih Baltic sandy shores 

guage. Themost important habitat for Rin Baltic coastal meadows 

the species is mentioned first in the list. Rik Baltic rocky shores 
Ris Baltic stony shores 

M = Forests Rit Baltic open alluvial shores 

Mk Heath forests ( age not defined) Rj Lake shores and river banks 

Mkk= dry heath forests Rjh sandy lake shores and river 

Mkt= mesic heath forests banks 

Ml = Herb-rich forests (age not Rjn meadows on lake shores and 

defined, may also be riverbanks 

spruce-domina ted) Rjk rocky shores 

Mlt = dry and mesic herb-rich forests Rjs stony shores 

Mlk= moist herb-rich forests Rjt open alluvial shores 

K = Rocky habitats 
Additional elements to all forest types: Kk Limestone rocks and quarries 
V old-growth forests (incl. also Ks Serpentine rocks and soil 

younger forests with plenty of T Alpine heaths and meadows 
decayingwood) Tk Alpine heaths 

h esker forests Tl Alpine rocks 
p burnt forest areas and other Tn Alpine meadows 

young stages of natural Ts Alpine wetlands 
succession 

1 = Cultural habitats 
s = Mires In Seminatural dry grasslands 
Sl Richfens It Seminatural mesic grasslands 
Sla open rich fens Ih Wooded pastures and 1neadows 
Slr type of wooded rich fen Ik Seminatural humid grasslands 

(usually pine dominated) Io Ditches etc. 
Slk type of wooded rich fen Iv Cultivated land 

(usually spruce dominated) Ip Parks, yards and gardens 
Sn Fens Ij Roadsides, railway 
Snk ombro- and oligotrophic fens embankments etc. 
Snr mesotrofic fens Ir Built environment 
Sr Pine mires ? Habitat unknown 
Srk ombro- and oligoh·ophic pine 

mires The Threat Factors 
Srr mesotrophic pine mires 
Sk Spruce mires The abbreviations have been derived 
Skk oligotrophic spruce mires directly from the Finnish language. 
Skr eutrophic and mesotrophic 

spruce mires p Trapping, hunting, fishing and 
illegal killing 

V = Aquatic habitats Ke Picking and collecting 
Vi BalticSea H Disturbance and traffic 
Vs Lakes and ponds Ku Mechanical wear on habitat ( e.g. 
Vsk oligotrophic lakes and ponds trarnpling, over-grazing) 
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R Construction: towns, rural Laji= Species 
areas, shores, road building etc. Luokka = Category 9 

Ks Mining, sand and gravel Kriteerit = Criteria 
quarrying Elinympäristöt = Habitats 

Pm Changes in arable land Uhanalaisuuden syyt = Causes of threat 
N Over-growing of meadows Uhkatekijät= Current threat factors 

following cessation of grazing or 1990 = Category in previous Red List 
haycutting (the old Finnish Categories) 

M Forest management activities 2000 = Category in 2000 as evaluated 
Mp Changes in tree species with the old system 

composition e/u = species proposed to be listed as 
Mi Changes in age structure of species under strict protection ( e) and 

forests threatened species (u) in the Nature 
Ml Reduction of decayingwood Conservation Decree 
0 Peatland drainage for forestry 

and peat harvesting The criteria are in some cases in brackets 
Vr Construction of waterways together with a category abbreviation. 

(hydro-engineering on water- This shows the result of the original as-
courses, impoundment for sessment in cases, where downgrading 
power or mills, water-level has been applied. 
regulation, dredging and There are also tables sum1ningup the 
channelization and lake surface species according to their categories, 
level reductions, usage of habitats, causes of threat and threat fac-
springs) tors. Also the changes compared to pre-

Kh Che1nical disturbances vious lists are presented as well as lists of 
( environmental toxins, species earlier classified as threatened, 
pesticides, oil and atmospheric butnow belongingto categories DD, NE 
pollution, eutrophication) orLC. 

y Extremely small population or 
area of suitable habitat Threatened species in Finland 2000 

Muk= Interspecific competition 
Mur= Hybridization with other The evaluation covered nearly 19 000 of 

species the total of about 43 000 species known 
Mui = Climatic changes to live in Finland. Eventually the infor-
Mus = Changes in other countries ( e.g. mation was adequate for making the 

habitat changes in the over- assessment of extinction risk only for 
wintering areas of migratory 15 000 species. About 10 % of the species 
birds) with adequate data, that is1505 species 

Muf = Extreme fluctuation in were classified as threatened. The num-
population size bers for different categories are: critical-

Mu Other known reason ly endangered (CR) 249, endangered 
? Reason unknown (EN) 452 and vulnerable (VU) 804 spe-

cies. Further 186 species were classified 
Legend for the Red Lists as regionally extinct (RE) and 1060 spe-

cies as near threatened (NT). 
In chapter 4 the Red Lists are presented ltogether there are 50 threa tened spe-
separately for each taxonomic group of cies ofvertebrate animals, 759 species of 
organisms ( the taxonomic status of the invertebrate animals, 180 species ofvas-
groups is variable, the groups are the cular plants, 142 species of cryptogams 
same as used in earlier Red Lists). Lists and 374 species of fungi (lichens inclu-
of species regionally extinct (RE), threa t- ded). 
ened (CR-VU) and near threatened (NT) The most important habitat for 
are presented separately. threatened species is forest with about 

In the lists the following columns 37,5 % of species. In seminatural and 
(from left to right) are used: man made habitats live 28 % and on 
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shores 11 % of threatened species. The 
proportion of species living in cultural 
habitats has increased significantly frmn 
the previous evaluation. Especiallymany 
species of moths and bees living on hab
itats created by traditionai agriculture 
and animal husbandry have been classi
fied as threatened (or even regionally 
extinct). 

The causes for being threatened were 
now separated from the factors 
threatening the species in the future. 
There are, however no distinct 
differences in the numbers. The most 
important single cause and factor of 
threat is the overgrowing of open areas. 
The proportion of different silvicultural 
factors put together is little higher than 
that of overgrowing. Construction 
threatens every tenth of the threatened 
species, and the small size of the 
population or the suitable habitat is an 
equally important factor. 

For national comparisons the species 
were evaluated also according to the 
categories used in the earlier evaluations. 
By this old national method altogether 
2225 species were classified as threatened 
(also disappeared species and species in 
the need of monitoring are counted), 
which is 533 species more than in the 
previous list. Because 201 species were 
removed from the list, there were 734 
new species evaluated as threatened by 
the old method. The removal of the 
species was in most cases due to new 
information on their status. 

The working-group presents 19 
proposals for action to organize and 
finance the research, management and 
monitoring of threatened species in 
Finland. Special concern is directed to the 
big number of species insufficiently 
known. A special research programme 
for studying insufficiently known 
species is proposed. The development of 
the database for threatened species is 
also very important, and more resources 
for recording information to the data
base is needed. 

Afuture Red Listingis proposed to be 
carried out separately for different 
groups of organisms. Expert groups 1nay 
compile new lists when there is enough 
new information for the evaluation or 

when considerable changes in thestatus 
of species are taking place. A national 
sum1nary of new evaluations is proposed 
to be published at regular intervals. 

The international responsibility of 
Finland in conserva tion of certain species 
is considered in chapter 6. The working
group proposes 269 taxons to be 
considered as special international 
responsibility species in Finland. At least 
15 % of the European population or 
distribution area of these taxons is in 
Finland. In addition 13 species classified 
as globally threatened with smaller 
population proportion in Finland are 
listed. 



Suomenkielisten lajinimien 

hakemisto 
(vain lajiluetteloissa esiintyvät 
nimet) 

Eläimet 

aaltohaiskiainen 198 
aaltopikkumittari 167 
aaltoritariyökkönen 161 
aarnikiiltokääriäinen 162 
aarnikä tkä 204 
aarnilahokukkakärpänen 180 
aarnilahopuukärpänen 180 
aarnilatikka 138 
aarnimäihiäinen 204 
aarniseppä 206 
aarnisääski 180 
aarnivaleskorpioni 117 
aarnivilistäjä 213 
ahdeyökkönen 157 
ahma 75 
ahoaamukääriäinen 154 
ahokenttäkääriäinen 158 
ahokirjokääriäinen 160 
ahokätkökääriäinen 161 
aholattakoi 154 
ahovihermehiläinen 189 
ahvenankauniainen 215 
ahvenansepikkä 212 
aitoahdelude 135 
aitojäärä 211 
aitoristikiitäjäinen 213 
ajuruoholude 137 
ajuruohopussikoi 155 
ajuruohoruskolude 137 
ajuruohosulkanen 163 
ajuruohovarjolude 137 
ajuruohovarsikoi 155 
alvarikaskas 141 
ampuhaukka 89 
antinhyrrä 206 
apilakiertmnehiläinen 189 
apilakirjokääriäinen 153 
apilamamnehiläinen 189 
apilapalkokärsäkäs 220 
arnikkikoisa 149 
aroaamukääriäinen 154 
arohietayökkönen 162 
auhtolantiainen 215 
auhtomantukuntikas 213 
aurinkoyökkönen 163 
dyynikarikekärpänen 180 
dyynikoisa 155 
dyynisukkulakoi 160 
dyynisulkanen 156 
dyynisulkaperhonen 156 
erakkokuoriainen 205 
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erakkolahopuukärpänen 180 
esikkokaitakoi 159 
etelänhernesim pukka 110 
etelänkeltiäinen 190 
etelänkiisla 89 
etelänkoipikorri 128 
etelänkuusiokirjokääriäinen 155 
etelänpikkusurviainen 124 
etelänpurohopeatäplä 166 
etelänsuosirri 89 
eteläntytönkorento 126 
etelänvalkotäpläpaksupää 163 
etelänviholainen 189 
euroopanmajava 76 
freynasekärpänen 179 
haapajäärä 220 
haapalatikka 134 
haapaliskokuntikas 208 
haapanärviäinen 217 
haapaporhokorento 145 
haapasepikkä 199 
haapasyöksykäs 219 
haapatyttöperhonen 157 
haarahaukka 89 
haarniskalude 135 
haavanjalosaukko 204 
haavanlahokärsäkäs 204 
haavanpikkutylppö 205 
haavansahajumi 209 
haavantuhooja 163 
haavayrttilattakoi 161 
hakakääpiökoi 160 
hakasyökkönen 167 
halavalude 138 
halavatyppylude 138 
halli 76 
hammashieta pistiäinen 192 
hammasjahkiainen 212 
hammasleukakääpiäinen 205 
hammasnummimehiläinen 191 
harjukaitakoi 159 
harjukaraseppä 204 
harjukarikelude 134 
harjupussikoi 162 
harjus 101 
harjusinisiipi 153 
harmaahylje 76 
harmaalitukkakärsäkäs 216 
hannaalitukärsäkäs 210 
harmaapäätikka 90 
harmaasulkukotilo 110 
harmohirsiyökkönen 164 
harmokallokas 214 
harmokuismayökkönen 161 
harmopaatsmnamittari 159 
harmosuomuyökkönen 161 
hartianärviäinen 207 
hartokesakkolude 136 
hartosienipimikkä 212 

havuhuppukuoriainen 219 
havukauniainen 211 
havulahokärsäkäs 207 
havuliekopimikkä 199 
hehkuseppä 209 
heinäkirppa 219 
heinäkurppa 81 
heinäratamokoisa 163 
heishniinakoi 159 
heisinmiinaajakoi 159 
helmaruokokuoriainen 207 
helmihitukoi 167 
helmihopeatäplä 163 
helojäärä 213 
heiolantiainen 206 
helaseppä 204 
hentokuorihärö 208 
hentopipomehiläinen 191 
herhiläinen 189 
herhiläiskärpänen 179 
hernenirppu 215 
hetelyhytsiipi 206 
hevosensuolisaivartaja 182 
hienou urresulkukotilo 110 
hierakkakirppa 218 
hierakkalehtimittari 160 
hierakkayökkönen 167 
hiespiilopää 211 
hietaharvekiitäjäinen 199 
hietaheinäkoi 155 
hietaheinäkoisa 159 
hietahepokatti 129 
hietahitukoi 155 
hietaihrakuoriainen 216 
hietakivikkohämähäkki 116 
hietalaakanen 209 
hietalantiainen 209 
hietamauriainen 190 
hietamittari 159 
hietamyyräkiitäjäinen 211 
hietaneilikkavyökoi 154 
hietanuppo 211 
hietapeilikääriäinen 159 
hietapussikoi 157 
hietaruutulude 135 
hietaseppä 215 
hietasiemenkiitäjäinen 209 
hietatöyryläs 217 
hietavarjolude 134 
hietikkoiskosmehiläinen 191 
hietikkojuoksuhämähäkki 118 
hietikkokenttäkääriäinen 158 
hietikkokoisa 153 
hietikkolude 135 
hietikkomataralude 137 
hietikkonatakaskas 141 
hietikkonatalude 135 
hietikkopiilolude 135 
hietikkosarakaskas 141 
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hietikkosarakirva 142 
hietikkosiemenkii tä jäinen 198 
hietikkoverhoilijamehiläinen 192 
hiilihaiskiainen 208 
hiilikilvekäs 175 
hiisipuupistiäinen 186 
hilleri 76 
hirvenjuurikoisa 162 
hirvenjuurilaikkukääriäinen 158 
hirvenjuurimykerökoi 161 
hirvenjuuripussikoi 153 
hirvenjuurisulkanen 163 
hirvenputkikoi 155 
hirvenputkilattakoi 155 
hohtojalokuoriainen 216 
hohtokiertomehiläinen 190 
hoikkamyyriäinen 215 
hoikkamyyräkiitäjäinen 216 
hoikkasarvikotilo 112 
hoikkasinikorento 126 
hoikkasuomulude 137 
hoikkatakukas 216 
holvikiitäjäinen 222 
hopeajuovakoisa 154 
hopeavannemaamehiläinen 186 
hormukkakirppa 209 
huhtasinisiipi 166 
huhtihärkä 198 
hullukaalikirppa 199 
h umalakiiltokääriäinen 149 
humalanvieraskärsäkäs 219 
hylkyisotylppö 207 
häiveperhonen 161 
häiväpiiloseppä 217 
hämeenkuusamavarviainen 194 
hämeensiemenkii tä jäinen 209 
hämykärsäkäs 217 
hämytaitosukeltaja 215 
härkälude 137 
idänhäränsilmä 149 
idänisolehtiäinen 186 
idänketokaskas 141 
idänkiiltokehrääjä 149 
idänkukkajäärä 212 
idänkurokärpänen 182 
idänlahopoukko 211 
idänmaamehiläinen 189 
idänmailapistiäinen 194 
idänmantukuntikas 215 
idänokakoisa 156 
idänpurokorri 128 
idän pyörökultiainen 190 
idänriippuhämähäkki 117 
idänräätäli 212 
idänsiilikäs 149 
idänsukkulakoi 160 
idäntähtikirjaaja 218 
idänvaajapimikkä 208 
idänvalekauniainen 219 
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ihmiskirppu 183 
iltahohtolude 136 
ilves 76 
irlanninkääpiöhämähäkki 118 
isoapallo 163 
isoarokoisa 159 
isoharmiokärsäkäs 206 
isoharmokääriäinen 153 
isohukka 211 
isojuoksiainen 121 
isojuoksujalkainen 121 
isokaarnakääpiökoi 167 
isokannusruohokuoriainen 199 
isokelokärsäkäs 213 
isokesiäinen 199 
isokiiltopisarainen 222 
isokuismakuoriainen 216 
isokultasiipi 155 
isokuoksanen 219 
isokuultokoisa 159 
isolaakasittiäinen 205 
isolepinkäinen 90 
isomustakeiju 218 
isomykerökoi 163 
isonaamiokukkakärpänen 180 
isopehkiäinen 218 
isopipomehiläinen 188 
isopunakuoriainen 207 
isopurosurviainen 124 
isopussikoi 157 
isoraanumittari 167 
isoristihämähäkki 117 
isosaarnenniluri 217 
isosinipääkkö 208 
isotoukohärkä 205 
isoukonkorento 127 
isovahakoisa 162 
isovalekääpiäinen 214 
isovesiäinen 212 
isovihermehiläinen 188 
Itämeren lohi 100 
itämerennorppa 76 
jalavajäärä 205 
jalavakaitalude 137 
jalavakartanokoi 161 
jalavakiiltokääriäinen 157 
jalavakätkökääriäinen 154 
jalavakääpiökoi 164 
jalavamiinakoi 164 
jalavanlahokärsäkäs 206 
jalavanopsasiipi 164 
jalavapuistokaskas 141 
jalavapussikoi 162 
jalavatöyhtökoi 161 
jalavavalekääriäinen 154 
jallalude 135 
jalolehtiäinen 190 
jannensirkeinen 209 
jatulisirvikäs 175 

jatulivesiperho 175 
jokihelmisimpukka 110 
jokirihmavesiäinen 217 
jokisurviainen 124 
juhannuskimalainen 191 
ju1niloisikka 213 
juomumäihiäinen 216 
juovaharjasirvikäs 174 
juovapiilopää 211 
juovapunatäplä 154 
juovapunatäpläperhonen 154 
jurokuoriainen 214 
jussinpussikoi 166 
juurilasisiipi 154 
juurimantuainen 208 
juutinrantakorento 144 
jymyleikkurimehiläinen 188 
jymylude 135 
jymypallovesiäinen 206 
jymyverhoilijamehiläinen 188 
jäkkäränkehrääjäkoi 153 
jäkkäräverkkokoi 153 
jäkäläkerilude 136 
j äkäläkää piöhämähäkki 117 
jäkälämittari 154 
jänkäsirriäinen 90 
j änövyömehiläinen 192 
järvilohi 99 
järvisiika 101 
järvitaimen 101 
j ä ttika tka 120 
jättiläiskääpäkoi 166 
jättirapuhämähäkki 116 
jättisulkanen 167 
jättitalvikääriäinen 161 
Jäämeren lohi 100 
kaakkuri 90 
kaakonahdelude 135 
kaakonkoisa 164 
kaakonlasisiipi 166 
kaakonlyhytsiipi 207 
kaakonmaamehiläinen 186 
kaakonmantukuntikas 208 
kaakonnirppu 206 
kaakonskorpionikoren to 145 
kaakonvakomehiläinen 190 
kaalikirva 141 
kaarnakääpiökoi 167 
kairansirvikäs 176 
kaislakuoriainen 207 
kaitavyökoi 163 
kaksihammaskotilo 111 
kaljurankokartukas 204 
kalkkikaksoisjalkainen 121 
kalkkikaskas 141 
kalkkikirjokääriäinen 163 
kalkkikivikkohämähäkki 117 
kalkkikääpiöhämähäkki 117 
kalkkisiemenkotilo 110 



kalkkituhatjalkainen 121 
kallasharvekiitäjäinen 213 
kallioishietakoi 158 
kallioiskä tkökääriäinen 155 
kallioispussikoi 162 
kallioissulkanen 153 
kallioistöyhtökoi 153 
kalliokärsäkoi 161 
kalliolahokoi 162 
kalliosinisiipi 160 
kalmankuoriainen 222 
kalmohiisisirvikäs 175 
kalmokääriäinen 154 
kaltiotaitosukeltaja 205 
kalvaskeltasiipi 162 
kalvaskeräpallokas 215 
kalvaskirvakorento 145 
kalvaskoisa 160 
kalvaskätkökääriäinen 149 
kalvaslude 136 
kalvasriippuhämähäkki 117 
kalvasskorpionikorento 145 
kalvastörmäsirvikäs 175 
kamomillakärsäkäs 199 
kanankaalimaamehiläinen 189 
kanervapussikoi 157 
kangaskiuru 90 
kangaskärsäkäs 216 
kangaskäärme 96 
kangasvakosonkiainen 209 
kantokukkakärpänen 180 
kapeasiemenkotilo 111 
kapohaaskavaajakas 219 
karhiaiskärsäkäs 216 
karhiaisnirppu 215 
karhu 76 
karjalanallaskehrääjä 163 
karj alanharmokääriäinen 149 
karjalankääpiöhämähäkki 116 
karjalanpussikoi 153 
karvahernekärsäkäs 219 
karvajääriäinen 213 
karvakukkajäärä 207 
karvaraitalude 137 
karvarantavalekas 210 
karvari 219 
kaskikeiju 208 
kaskikirjokääriäinen 158 
kaskilatikka 138 
katkolaakasittiäinen 199 
katkolattakoi 156 
katkosarvilehtiäinen 192 
katvelude 135 
katvenaskalilude 137 
kaukosyöksykäs 204 
kaulushaikara 90 
kaulussepikkä 207 
kaunoisolehtiäinen 192 
kaunokirjokoi 158 
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kaunokkikärsäkäs 208 
kaunokkikätkökääriäinen 155 
kaunokkimaamehiläinen 194 
kaunokkipeilikääriäinen 156 
kaunokkipussikoi 155 
kaunokudospistiäinen 194 
kaunomailapistiäinen 189 
kaunosavikkakoi 161 
kaunotattivaajakas 218 
kehnämittari 163 
kehnäpussikoi 157 
kehrääjä 90 
keihäslude 135 
keisarikavaltajapistiäinen 191 
keisarilyhytsiipi 214 
kellarikiitäjäinen 222 
kellokimolude 135 
kellonummimehiläinen 189 
keltaisolehtiäinen 186 
keltakirjonirppu 218 
keltalaitapiilopää 199 
keltanokärsäkäs 210 
keltanopiilopää 206 
keltanutukainen 212 
keltapipomehiläinen 188 
keltaselkämittari 166 
keltasiilikehrääjä 167 
keltasiilikäs 16 7 
keltasiimakiertomehiläinen 189 
keltasukaskääpiäinen 222 
keltasurviainen 124 
keltatäpläkiho 194 
keltatäpläsiilikehrääjä 158 
kelttopiilopää 211 
kenttäharvekiitäjäinen 199 
kenttähietakoi 155 
kenttäkimalaiskärpänen 180 
kenttäkirjokoisa 156 
kenttäpussikoi 155 
kenttävarjolude 135 
kerinuijapistiäinen 186 
kerisirkeinen 210 
keräkurmitsa 90 
ketoharmokääriäinen 155 
ketoheinäkoi 153 
ketohitukoi 153 
ketoiskosmehiläinen 191 
ketojäytäjäkoi 160 
ketokarsikärpänen 180 
ketokudospistiäinen 192 
ketokuonokärsäkäs 214 
ketolahokukkakärpänen 182 
ketolahopoukko 217 
ketolattakoi 162 
ketomarunapussikoi 155 
keto-okasirkka 130 
ketopetokärpänen 180 
ketopussikoi 157 
ketosiilikäs 158 

ketosukkulakoi 154 
ketosyrvekiitäjäinen 198 
ketotikarikärpänen 180 
ketotöyhtökoi 153 
ketovakosonkiainen 209 
ketovarjolude 137 
ketovyökoi 154 
ketovälkekoi 160 
keulankärkikirva 141 
keulankärkivarviainen 192 
kevätharmokääriäinen 167 
kevätsittiäinen 199 
kevättynkäkoi 155 
kierrepussikas 166 
kievanakorento 126 
kihokkisulkanen 161 
kiilamehiläinen 189 
kiiltojuoksulude 137 
kiiltokeulakoi 161 
kiiltokoloampiainen 191 
kiiltotäpläpistiäinen 190 
kiiltovalekas 213 
kiitäjäislude 136 
kiljuhanhi 89 
kiljukotka 81 
kilokkikärsäkäs 216 
kilpitaitosukeltaja 222 
kilpukkanälvikäs 212 
kimmelnuijapistiäinen 191 
kimokorvakärsäkäs 208 
kirjoheinälehtiäinen 194 
kirjoimikkäkärsäkäs 216 
kirjojunki 192 
kirjojuuriyökkönen 163 
kirjojäytäjäkoi 149 
kirjokoloampiainen 191 
kirjokonnakas 211 
kirjokääpäkeiju 207 
kirjolahokoi 167 
kirjoloiskimalainen 189 
kirjomaayökkönen 163 
kirjomailapistiäinen 189 
kirjo-olkikoi 157 
kirjopapurikko 163 
kirjopiilolude 137 
kirjopikkumittari 167 
kirjoripesukeltaja 212 
kirjosarvilatikka 132 
kirjosirkeinen 206 
kirjosarjaampiainen 192 
kirj osukkulainen 204 
kirjotäpläkoi 155 
kirjotöpömehiläinen 189 
kirjoverkkoperhonen 166 
kirvelikoi 155 
kirvelilattakoi 155 
kissankirppu 183 
kivitasku 90 
kohokkipussikoi 157 



koipeloinen 137 
koirankirppu 183 
koiruohokoisa 158 
koiruohopussikoi 157 
koivukauniainen 211 
koivukelokärsäkäs 214 
koivukirppa 209 
kolmijuova-asekärpänen 179 
kolmitäplähitukoi 158 
kolmiviiruyökkönen 157 
kolopesätylppö 212 
koreakaalilude 135 
korentolude 136 
korpikolva 208 
korpirääpikäs 216 
korsilude 136 
korukaitakoi 158 
korukeräpallokas 205 
korunuijapistiäinen 189 
koruyökkönen 162 
koskikara 90 
kosteikkovarpuhämähäkki 117 
kotilotöpömehiläinen 192 
kotisirkka 130 
kotka 89 
kottarainen 91 
koukerokoisa 149 
kristallikotilo 111 
kuikka 92 
kuismalattakoi 156 
kuismanirppu 198 
kuismapiilopää 211 
kulmatyppylude 135 
kulokauniainen 218 
kulokoi 167 
kulokurekiitäjäinen 205 
kulolatikka 134 
kulonyhäkäs 206 
kulopussikoi 155 
kulosirkeinen 218 
kulosukkulakoi 167 
kultaharjakas 175 
kultakiertmnehiläinen 186 
kultalatvakääriäinen 163 
kultmnamnehiläinen 188 
kulta piiskukiertomehiläinen 190 
kultaruokokuoriainen 211 
kultasirkku 89 
kultasurviaiskoi 159 
kultayökkönen 167 
kunttalantiainen 209 
kuoppakatkokiitäjäinen 214 
kuopparuokokuoriainen 211 
kuoppasarjaampiainen 190 
kuorilatikka 136 
kupariyökkönen 164 
kupokiitäjäinen 210 
kupusieniäinen 219 
kurhokoi 153 
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kurhomykerökoi 153 
kurjenhernekärsäkäs 217 
kurjenhernepussikoi 157 
kurj enpolvihämähäkki 117 
kurupohjanmittari 158 
kuukiiltokääriäinen 153 
kuukkeli 90 
kuultokoisa 159 
kuusamakääpiökoi 160 
kuusamamittari 166 
kuusamankudospistiäinen 190 
kuusamaviuhkanen 159 
kuusamonkääpiöhämähäkki 117 
kuusenlaakavilistäjä 216 
kuusiokirjokääriäinen 155 
kuusiokirppa 218 
kuusitäpläjäärä 205 
kuustäplähietamehiläinen 192 
kuuyökkönen 156 
kyhmykorvakärsäkäs 208 
kyhmyristihämähäkki 116 
kymisurviainen 124 
kynsimökärsäkäs 206 
kyrmymerimyyriäinen 204 
kyrmysepikkä 211 
kyttyräverhoilijamehiläinen 190 
kytysukkulainen 214 
kyyröslude 137 
käenpiika 89 
käki 90 
kä1nppäkoi 168 
käpynyhäkäs 211 
käpälälattakoi 159 
kärppähämähäkki 116 
kärsämökuoriainen 210 
kärsämölaikkukääriäinen 162 
kärsämösiimalude 136 
kärsämöväkäskoi 160 
kätköpää 208 
kääpiöhopeatäplä 161 
kääpiökultiainen 190 
kääpiösarvikotilo 111 
kääpiötytönkorento 126 
kääpiöverhnehiläinen 192 
kääpäkoi 166 
kääpäphnikkä 207 
laakakilpukkainen 198 
laakamerimyyriäinen 204 
laastiseinämehiläinen 191 
lahokantokärpänen 180 
lahokapo 210 
lahopimikkä 213 
laidunkääpiökoi 160 
laidunlantiainen 198 
laidunloisvilistäjä 198 
laidunlyhytsiipi 218 
laidunmantukuntikas 213 
laidunnirppu 209 
laidunpetokärpänen 180 

laid unsieniäinen 206 
laiduntadelaakanen 209 
laidunvakosonkiainen 205 
laikkuju1ni 207 
laikkusinipääkkö 219 
laikkutylppö 215 
laikkutöpömehiläinen 190 
lampaannenäsaivartaja 182 
lampaantäikärpänen 182 
lmnpareasekärpänen 179 
lamparepikkumalluainen 137 
lapasotka 89 
lapinkeltaperhonen 157 
lapinkirjokoisa 153 
lapinkorvakärsäkäs 218 
lapinnirppu 215 
lapinnorkkokärsäkäs 216 
lapinputkisirvikäs 176 
la pinsie1nenkotilo 110 
lapinsilmähyrrä 210 
lapinsirri 89 
lapintiainen 90 
lapinvuokkohohtokoi 153 
lapinvuokkokääpiökoi 164 
lapinvuokkopussikoi 153 
lapinvuokkovarsikoi 156 
lapinvuokkoväkäskoi 154 
lapinvuokonjäytäjäkoi 153 
lasilimaetana 111 
latolude 136 
lattamaayökkönen 160 
lattatylppö 204 
laukkakotilo 111 
laukkaneilikkahohtokoi 153 
laukkaneilikkakoi 153 
lautajäärä 208 
lehdeskääpiökoi 160 
lehmuksenoksajäärä 217 
lehmusjäärä 206 
leh1nuskatkiainen 199 
lehmuskirjokoi 157 
lehmuslude 136 
lehmuspikkumittari 158 
lehmussepikkä 222 
lehtipuukukkakärpänen 182 
lehtipuupääkkö 212 
lehtisoukkotylppö 208 
lehtiäishietapistiäinen 191 
lehtohopeatäplä 157 
lehtoisolehtiäinen 186 
lehtokaito 216 
lehtokarvasieniäinen 207 
lehtokauluslude 136 
lehtokoikorento 145 
lehtokolokas 216 
lehtokuonokärsäkäs 219 
lehtokuusamavarviainen 194 
lehtokätkökääriäinen 156 
leh tokää piöhämähäkki 117 



lehtokäärökoisa 162 
lehtolesiäinen 219 
lehtoliskokuntikas 213 
lehtoloiskärsäkäs 198 
lehtomiinaajakoi 154 
lehtomuurarimehiläinen 192 
lehtoniittymaamehiläinen 188 
lehtopirkka 213 
lehtopussihämähäkki 118 
lehtopussikoi 157 
lehtosalasyöjä 204 
lehtosirkeinen 210 
lehtotikkukoi 161 
lehtovähämittari 153 
lehvä1nittari 149 
leinikkiliejukärsäkäs 215 
lemmikkilude 136 
leppäjäärä 208 
leppäkaarnuri 220 
leppäkaitalude 137 
leppäkauniainen 207 
leppäkelokärsäkäs 209 
lepänpisarpirkko 198 
lettokiitäjäinen 216 
lettokääpiöhämähäkki 116 
letto-okajalkahämähäkki 117 
lettopetokoi 164 
lettorapuhämähäkki 116 
lettosiemenkotilo 111 
leveäharmolude 137 
leveäkierrekiiltokotilo 111 
liejukana 89 
liekohärkä 210 
liekolaikkulude 137 
liekolude 135 
liekalutiainen 135 
liekosepikkä 205 
lietesilosonkiainen 208 
liito-orava 75 
liito-oravankirppu 183 
liivapallovesiäinen 210 
liivapimikkä 206 
limokärsäkäs 213 
linnunhernetikkukoi 156 
linnunruohokoi 158 
linnunruohoyökkönen 159 
litikka 134 
litteäkristaliikatila 111 
litutillikärsäkäs 210 
liuskepaljakkayökkönen 164 
lohi 100 
lohjanseppä 208 
loissahiainen 186 
loistokaapuyökkönen 157 
lounaanjumi 209 
lounaanlyhytsiipi 213 
lounaanpyörökärsäkäs 211 
lounaanvarpuhämähäkki 116 
lounakurekiitäjäinen 205 
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lounalantiainen 204 
lounerutavesiäinen 222 
lovikerri 210 
luhtahaiskiainen 216 
luhtahärö 213 
luhtakastikkahitukoi 155 
luhtakirjokääriäinen 154 
luhtakultasiipi 159 
luhtalippakoi 159 
luhtasirppikääriäinen 157 
luhtasukkulakoi 164 
luhtasysikiitäjäinen 213 
luhtatuikekoi 159 
luisturi 137 
luisurutakärsäkäs 212 
luolahämähäkki 116 
luoriliskokuntikas 222 
luotohyppyhämähäkki 117 
lustehitukoi 158 
luumittari 161 
luumukoi 156 
luumukääpiökoi 168 
luumumiinakoi 164 
luumutarhakoi 161 
lymykuoriainen 222 
lysmypistiäinen 192 
lähdelaakaripsikkä 205 
lähdepurolaakanen 204 
lähderuutusirvikäs 174 
lähdetanhukärpänen 180 
läikkäkarvasieniäinen 222 
läiskäpiilopää 199 
lännenkarvapehkiäinen 208 
lännenvaajapimikkä 219 
läppäkääpiökoi 158 
lättämantukuntikas 199 
lääväkoi 163 
maahumalakiillokas 218 
maakotka 89 
mahlakukkakärpänen 180 
mahlakääpäkärpänen 180 
mailashernekärsäkäs 219 
mailaskiiltokääriäinen 153 
mailaskärsäkäs 212 
mailaskääriäinen 153 
maitekiiltokääriäinen 157 
maitekärsäkäs 217 
1naitekääpiökoi 156 
maitenunnakoi 167 
maitepunatäplä 164 
maitetikkulude 134 
maitiaiskehrääjä 159 
maitiaisnummimehiläinen 189 
malikaapuyökkönen 157 
malipeilikääriäinen 162 
maltsayökkönen 164 
malvakoi 163 
malvanirppu 210 
mansikkakääpiökoi 162 

mantukiertomehiläinen 189 
mantulantiainen 206 
manturosolaakanen 207 
mantuvakosonkiainen 209 
marmorikuoriainen 212 
marskiviholainen 192 
marunakätkökääriäinen 153 
marunapeilikääriäinen 156 
marunatöyhtökoi 154 
masmalohammaslude 134 
masmalokirva 142 
mehiläishaukka 90 
mehiläissalasyöjä 211 
meiramikirj okoisa 149 
meiramikoi 160 
meiramipussikoi 157 
meiramisulkanen 159 
mellalaikkulude 137 
merikotka 89 
meriratamokärsäkäs 218 
merisinappikirppa 222 
merisirri 89 
meritaimen 100 
meritöyryläs 212 
meriuposkuoriainen 212 
metso 91 
metsähanhi 90 
1netsäharjaetana 111 
metsäkurokärpänen 180 
metsäomenankehrääjäkoi 160 
metsäomenavarviainen 192 
metsäpeura 76 
metsävirnakärsäkäs 212 
minttuhitukoi 156 
minttunirppu 210 
monipistehaapsanen 219 
1nonni 99 
murroskolva 213 
mustahevosmuurahainen 189 
mustahälvekäs 211 
mustakehnäkiitäjäinen 206 
mustakirppa 218 
mustakotilokuoriainen 207 
mustalintu 90 
mustalitukärsäkäs 216 
mustanutukainen 199 
mustapyrstökuiri 89 
mustapäänälvikäs 199 
mustaraitanaamiokärpänen 180 
mustarotta 73 
mustasarviseppä 219 
mustatattiainen 213 
mustatiira 89 
mustaturkkilo 218 
mustatöpömehiläinen 192 
mutakiertomehiläinen 189 
muurahaiskiiltohämähäkki 117 
muurahaisnäivertäjämehiläinen 190 
muurahaissinisiipi 153 
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muurainläiskäkoi 164 
muuttohaukka 89 
mykerökauluslude 135 
mykeröpyörökärsäkäs 210 
myrttipussikoi 157 
mäihäkaarnakuoriainen 209 
mäkihiilikoi 161 
mäkihärkkivyökoi 154 
mäkiokamittari 157 
mäntyhuppukuoriainen 219 
mäntykiitäjäkiho 194 
1nörökilpikuoriainen 206 
naali 75 
naavamittari 166 
nahkiainen 101 
nahkuri 214 
naudanlantiainen 204 
naurulokki 89 
nautakiiliäinen 182 
navettahilvekäs 222 
navettakoisa 168 
neidonkielikoi 160 
neidonkielikoisa 155 
neidonkielivarsikoi 160 
neilikkapussikoi 157 
nelipistelattakoi 166 
neli tä p lähietmnehiläinen 190 
nevaheinäkoi 167 
nieriä 100, 101 
niinijäärä 219 
niittyhumalakääpiökoi 154 
niittykurokärpänen 180 
niittytnantuainen 217 
niittymykerökuoriainen 214 
niittytikarikärpänen 180 
nilikuoriainen 222 
nirhaperätnehiläinen 191 
noki-isolehtiäinen 186 
nokilatikka 132 
nokipihkalude 137 
nokitäpläkoi 167 
nokkavarpunen 90 
nuijarapuhämähäkki 117 
nukulasulkanen 149 
nummijuuriyökkönen 154 
nummikiillokas 207 
nummikärsäkäs 211 
nummilantiainen 198 
nummilatuskalude 134 
nummimarmorilude 135 
nummimehiläinen 189 
nummimuurahaishämähäkki 117 
nummisammalkoi 161 
nunnakirjokoisa 159 
nunnamittari 161 
nuokkukohokkikoi 154 
nuokkukohokkivyökoi 153 
nuolihaukka 92 
nurmikohokkikirva 141 
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nykäpistiäinen 191 
nystyhaiskiainen 219 
nystykärsäkäs 216 
nystysiruetana 110 
nystytikkulude 134 
näsiänjalosoukko 205 
nätkelmälude 137 
nätkelmämaamehiläinen 189 
nätkelmäpallelude 137 
nätkelmäpunatäplä 160 
nätkelmäpunatäpläperhonen 160 
ohdakekeltanen 166 
ohdakekirppa 208 
ohdakesulkanen 166 
oj akärsätnökenttäkääriäinen 155 
ojalaakavesiäinen 212 
oliivineilikkayökkönen 162 
omenakirjokoi 168 
omenakääpiökoi 167 
onkaloriippuhämähäkki 116 
ontonmantukuntikas 215 
ontonpimikkä 198 
ontonsalasyöjä 216 
oranssiseppä 222 
orapaatsamakätkökääriäinen 160 
ora paa tsamakää piökoi 164 
orapaatsamavälkekoi 164 
orapihlajaharsokoi 156 
orapihlajakääpiökoi 164 
orjalapevalekas 222 
orpohaaskavaajakas 222 
orvoisotylppö 218 
orvokkilude 137 
otakilokkilude 134 
otapipomehiläinen 189 
oulunharmikas 175 
oulunhormisirvikäs 175 
outasurviainen 125 
outorääpetylppö 214 
paahdekenttäkääriäinen 167 
paahdekiiltokääriäinen 157 
paahdekoi 154 
paahdekääpiökoi 156 
paahdelantiainen 204 
paahdeväkäskoi 154 
paatsamanmarjakääriäinen 164 
pahnakoisa 168 
pahtapohjanmittari 158 
paistelatvakääriäinen 156 
paistepirkka 208 
pajukkokoisa 164 
pajumailapistiäinen 186 
pajunnorkkokärsäkäs 211 
pajupiilopää 211 
pajusepikkä 219 
paksupäänäivertäjämehiläinen 191 
paljakkakirjoyökkönen 166 
palkohammaslude 136 
pallerolude 135 

palleruokokuoriainen 211 
palojahkiainen 219 
palolatikka 134 
palosirkka 129 
palosysikiitäjäinen 213 
palpakkokuoriainen 211 
palpakkoliejukärsäkäs 210 
palttinahämy-yökkönen 161 
pamppuharmolude 137 
pantterimittari 159 
pariukkotylppö 199 
peilitylppö 217 
peippikärsäkäs 208 
pellavakirppa 212 
pellavavalekääriäinen 167 
peltopyy 90 
peltosirkku 89 
pensaikkotaitekoi 156 
pensastasku 90 
penninseppä 205 
pesälesiäinen 219 
pesärääpetylppö 208 
petosurviainen 125 
peurankellokärsäkäs 212 
pienisiemenkotilo 111 
piennarhitukoi 158 
piennarkenttäkääriäinen 162 
piennarmataralude 137 
piennarpussikoi 157 
pihkahuoramehiläinen 191 
pihkaverhoilijamehiläinen 188 
pihlajanorsu 166 
pihlajayökkönen 164 
piikkikotilo 111 
piikkitörmäampiainen 190 
piilolantiainen 204 
piilopääaatukainen 213 
piirtopiilopää 213 
piiskuhietakoi 162 
pikipäävahiainen 145 
pikkuahma ttikotilo 110 
pikkuapollo 159 
pikkuarokoisa 159 
pikkuharjuniluri 204 
pikkuharmokääriäinen 155 
pikkuhietamehiläinen 190 
pikkuimikkäkärsäkäs 210 
pikkuiskosmehiläinen 189 
pikku j aakko 222 
pikkujunki 190 
pikkukaarisukeltaja 212 
pikkukantohärkä 213 
pikkukapolaakanen 207 
pikkukirj onirppu 207 
pikkulaakasi ttiäinen 199 
pikkulantiainen 215 
pikkulepinkäinen 90 
pikkumerimyyriäinen 206 
pikkunirppu 209 



pikkununnakoi 167 
pikkuokakoisa 149 
pikkupeilikiitäjäinen 207 
pikkupoimusulkukotilo 111 
pikkupussikoi 162 
pikkupuukkopistiäinen 190 
pikkurutakärsäkäs 218 
pikkusaarnenniluri 217 
pikkusavipimikkä 213 
pikkusieppo 90 
pikkusinisiipi 155 
pikkusokkosiira 120 
pikkusorjomnpiainen 189 
pikkusäiläpistiäinen 192 
pikkutiira 89 
pikkutikka 89 
pikku töpömehiläinen 192 
pikkutörmäampiainen 190 
pikkuvakosonkiainen 205 
pikkuvyömittari 149 
pilkkukoisa 163 
pilkkupiiloyökkönen 157 
pilkkupussikoi 149 
pirttipukki 222 
pistehaapakaarnuri 208 
pistehernekärsäkäs 219 
pistekiiltoripsikkä 213 
pisteverimehiläinen 190 
pistiäiskukkakärpänen 180 
pistiäislahokukkakärpänen 180 
pitkähukka 211 
pitkäkämmenpikkumalluainen 137 
pitkälaakatylppö 205 
pitkämerimyyriäinen 204 
pitkäsiipikirvalude 135 
piurukuoriainen 216 
planktonsiika 100 
pohjanaarnikaskas 143 
pohjanharmoyökkönen 164 
pohjanhyppyhämähäkki 117 
pohjankorokoi 167 
pohjankorppilude 135 
pohjankorri 128 
pohjankurokärpänen 180 
pohjankuusijäätä 219 
pohjanliuskamittari 161 
pohjanmataramittari 162 
pohjannauhamittari 159 
pohjanpetokärpänen 180 
pohjanpikkukultasiipi 159 
pohjanpikkumalluainen 137 
pohjanpimentohämähäkki 118 
pohjanpurohopeatäplä 166 
pohjanpurosurviainen 124 
pohjanpuupistiäinen 192 
pohjanrääpikäs 198 
pohjansiemenkotilo 111 
pohjansiilikehrääjä 161 
pohjansiilikäs 161 
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pohjansirvikäs 175 
pohjansurviaiskoi 153 
pohjantikka 90 
pohjantyppyjäärä 209 
pohjanvalkotäpläpaksupää 162 
poppelikiitäjäkiho 194 
poppelikoisa 149 
poppelikääröyökkönen 163 
poppelinnorkkokärsäkäs 216 
porrokirppa 199 
posliinisimamehiläinen 191 
pronssisukkulakoi 164 
puikkohärö 209 
puistokaksoisjalkainen 121 
puistoristihämäkki 115 
puistoseittikoi 160 
puistotuhatjalkainen 121 
puistovalekauniainen 208 
pujokärsäkäs 206 
pujopyörökärsäkäs 210 
pukinpunatäplä 149 
pulskahelysieniäinen 222 
pulskamailapistiäinen 186 
pulskasantiainen 209 
pumpurinuijapistiäinen 189 
punahärö 204 
punajunki 192 
punakeltaverkkoperhonen 158 
punakivikkohämähäkki 117 
punakoisa 159 
punakuiri 90 
punalantiainen 209 
punalatvakätkökääriäinen 155 
punalatvasulkanen 156 
punalatvavalekääriäinen 155 
punamuurarimehiläinen 190 
punmnykerökoi 163 
punapetoyökkönen 162 
punaviherikäs 212 
punekatkökääriäinen 167 
punkahyppylude 137 
puolanliejukärsäkäs 222 
puolansukelta j asurviainen 124 
puolukkamaamehiläinen 191 
purohyrrä 204 
purokurokärpänen 180 
puromyyriäinen 215 
puropikkumalluainen 135 
puropisarsukeltaja 217 
purorantavilistäjä 217 
puroriippasirvikäs 175 
purosiilanen 175 
purotaimen 101 
purovainokas 175 
purtojuurilnaamehiläinen 189 
purtojuuriseulakoi 153 
purtojuurisurviaiskoi 153 
purupiinikkä 220 
putkijäärä 213 

pyrstötiainen 92 
pyöröjuovakirppa 208 
pyöröliejukärsäkäs 210 
pyörönokisirvikäs 175 
pyörörutavesiäinen 209 
pyöröverhoilijamehiläinen 192 
pähkinäjäytäjäkoi 160 
pähkinäkaitalude 135 
pähkämökirjokääriäinen 149 
pähkämökääriäinen 149 
pähkämölude 136 
pähkämönurmilude 136 
päistärpistiäinen 189 
päivänkakkarakenttäkääriäinen 158 
päivänkakkarakoi 153 
päivänkakkarakärsäkäs 199 
päivänkakkaranirppu 210 
päivännoudonjäytäjäkoi 160 
päivännautakoi 163 
päivännoutolude 136 
päivännoutotupsukoi 159 
pärnäjäärä 213 
pöllöyökkönen 168 
pörhönopsayökkönen 164 
pörrölyhytsiipi 211 
pötkykaarnakuoriainen 208 
raatoisotylppö 212 
raatorääpetylppö 214 
rahkahyrrä 206 
rahkakääpiöhä1nähäkki 117 
rahkavesimittari 136 
taidepussikoi 157 
raitalasisiipi 164 
raitasepikkä 218 
rannikkomataralude 135 
rantakurvi 89 
rantakäärme 96 
rantaneula 100 
rantapikkumittari 162 
rantatikkukoi 154 
rantavaajasirkeinen 209 
rantavehnähitukoi 155 
rapsikirppa 213 
rastaskerttunen 89 
rastipyörökärsäkäs 210 
ratamoisolehtiäinen 189 
ratamokuoriainen 210 
ratmnotikkukoi 161 
raudikkopistiäinen 191 
raunikkikoi 153 
raunikkivyökoi 153 
raunionunnakoi 167 
rautio 214 
reunustyppyjäärä 209 
reu terinharsokoren to 145 
rikkikääpäpimikkä 217 
rikkipimikkä 204 
rikkosulkanen 164 
rimpikuoriainen 222 
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rimpiputkisirvikäs 175 
rinnekiiltohämähäkki 117 
rinnevarpuhämähäkki 116 
ripsisiippa 75 
riskilä 90 
ristipiilopää 211 
ristisorsa 91 
ritarikiho 192 
rosopehkiäinen 216 
rosotadelaakanen 205 
ruijannokiperhonen 162 
ruiskaunokkikoi 149 
ruiskaunokkilattakoi 149 
ruisnurmikoi 149 
ruisrääkkä 90 
runkosalasyöjä 216 
ruokohä1ny-yökkönen 157 
ruostenurmikärsäkäs 212 
ruostepapurikko 149 
ruosteverimehiläinen 192 
rupilisko 96 
ruskoantikainen 209 
ruskokeiju 218 
ruskolatikka 138 
ruskomantukuntikas 213 
ruskomarmorilude 137 
ruskopaatsmnamittari 159 
ruskorantakorento 144 
ruskosoikosukel ta ja 199 
ruskosuohaukka 90 
ruskotäpläkoi 167 
ruskovirpiäinen 206 
rusohannoyökkönen 168 
rusokiiltoyökkönen 166 
rusolehtimittari 160 
ruso-olkiyökkönen 166 
rusopiilopää 216 
rusoseppä 215 
ruttojuuriyökkönen 163 
ruusuaamunkoi 158 
ruusuruohokiertomehiläinen 189 
ruusuruohokiitäjä 158 
ruusuruohokääriäinen 158 
ruusuruohomaamehiläinen 191 
ruususiipisirkka 129 
ruusuvarsiainen 190 
ruusuverhoilijamehiläinen 188 
ruutukärsäkäs 199 
ruutumäkiyökkönen 154 
rytöhitukoi 167 
rytölaukkukoi 164 
rämekarvajalka 158 
rämekulmumittari 163 
rämelehtimittari 166 
rämeristihämähäkki 116 
rämevihersiipi 164 
räpyläsarahitukoi 167 
rättiraatokoi 163 
räyskä 89 
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saananhyrrä 210 
saaristoraanumittari 158 
saarninokkalude 136 
saarnisieniäinen 198 
saarnitikkukoi 154 
sade1nittari 158 
sahahietayökkönen 158 
saimaannorppa 75 
saksinseulanen 175 
saloihrakuoriainen 216 
salokääpiäinen 206 
salonärviäinen 217 
salopallovesiäinen 216 
salopikkukuntikas 207 
saloripsikkä 219 
salpajäärä 214 
sammalhitulude 137 
smnmalkimalainen 191 
sampi 99 
saraikkoliejukärsäkäs 210 
sarvihärö 205 
sarvikeräpallokas 212 
sarvimantukuntikas 218 
sarvipötkykärsäkäs 212 
saukko 76 
sauniopyörökärsäkäs 216 
sauramokoi 155 
sauramomykerökoi 156 
sauramonirppu 209 
sauramoviirukoi 155 
savulatikka 132 
seitsenhammassiemenkotilo 111 
sekakukkakärpänen 180 
sekolattakoi 153 
seljakirvapistiäinen 192 
selkälokki 89 
sepelrastas 91 
siilinuppo 204 
sikalakoi 168 
siljokuoriainen 218 
silmunirppu 210 
silmäkiitäjäkiho 192 
silokeräkärsäkäs 214 
silomehiläinen 189 
silosäihkypistiäinen 191 
silotadelaakanen 205 
silpalude 137 
sinerväruuniyökkönen 164 
siniaitokoi 167 
siniharmiokärsäkäs 216 
sinihuppu 162 
sinijalosaukko 204 
Sinikauniainen 213 
sinilehtimittari 149 
sinipimikkä 205 
sinipyrstö 89 
sinisiipisirkka 129 
sinisuohaukka 90 
sinityppykiitäjäinen 199 

sirosarvekas 175 
sittaukkotylppö 217 
siulasirvikäs 174 
siulavesiperho 174 
soikeasirokotilo 111 
soikiosimamehiläinen 188 
soikkopipon1ehiläinen 189 
saikokääpiösukeltaja 207 
sokkelokääpäkoi 156 
sokkokuoriainen 211 
solmukkikärsäkäs 214 
smnerharvekiitäjäinen 212 
somerikkopeilikääriäinen 155 
soramyyriäinen 204 
sorjahukankorento 126 
soroloiskimalainen 189 
soukkasavikkalude 134 
soukkoheinäkoisa 154 
soukkojokisimpukka 111 
suikujuovasukeltaja 217 
sukalymykäs 214 
sukaokakärsäkäs 214 
sukasiemenkiitäjäinen 209 
sukasilosonkiainen 208 
sukasnorkkokärsäkäs 211 
sumuvirnayökkönen 159 
Suoaamukääriäinen 161 
suokukko 90 
suolakkolude 136 
suolakkopussikoi 153 
suolamyyräkiitäjäinen 207 
suolayrttijäytäjäkoi 154 
suomenkirvapistiäinen 194 
suomenkuusipistiäinen 191 
suomenlehtovähämittari 153 
suomennyhäkäs 216 
Suomenpeilikääriäinen 162 
suomenpuukärpänen 180 
suomenpyörökärsäkäs 210 
suomenrantusukeltaja 208 
suomunirppu 215 
suomupiiloseppä 204 
suomupussikoi 162 
suoputkisirvikäs 175 
suorasuusulkukotilo 110 
suotaitosukeltaja 209 
suotarhayökkönen 158 
suovenhokas 163 
suovesimittari 136 
suppilohämähäkki 115 
suruhaiskiainen 219 
surukirjokoisa 149 
surunirppu 206 
susi 75 
sydänpiilopää 199 
sylkipistiäinen 191 
synkkälatikka 134 
syreenikiitäjäkiho 194 
sysiharj akas 175 
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sysiharmoyökkönen 168 
sysi-isolehtiäinen 186 
sysikaitakoi 167 
sysikonnakas 207 
sysilatikka 132 
sysimaamehiläinen 189 
sysipirkko 217 
syvännehernesimpukka 111 
syyläjuurikärsäkäs 206 
syysmarmorilude 137 
syyssirkeinen 210 
Särkkälantiainen 205 
särkkäsammalkoi 154 
sääksi 90 
tadehaaskavaajakas 208 
tadelantiainen 215 
taiga-aamukääriäinen 166 
taigakääriäinen 161 
taimen 101 
taimikäärökoisa 156 
taitekenttäkääriäinen 167 
takkutiera 211 
tallirääpikäs 216 
tallisuikukuntikas 212 
tammenjalosaukko 209 
tam1nenkuorikoisa 156 
tammenlehtikehrääjä 166 
tammenmiinaajakoi 166 
tammensoukkokoisa 164 
tammiarpitylppö 213 
tammietanainen 191 
tammihiiri 75 
tammij ahkiainen 222 
tammijuoksiainen 121 
tammijuoksujalkainen 121 
tam1nijäärä 205 
tam1nikairo 199 
tammikatkiainen 218 
tammikiitäjäinen 198 
tammikovertajakoi 166 
tammikukkajäärä 205 
tammikuorikoisa 156 
tam1nikäärökoisa 149 
tan1milaahusyökkönen 163 
tammilatvakääriäinen 156 
tammilehtiäinen 194 
tammipiiloyökkönen 162 
tammipikkumittari 162 
tammiritariyökkönen 161 
tam1nirullakääriäinen 154 
tammitarhakoi 149 
tammitikkukoi 154 
tmnmivyömittari 162 
tapettikoi 168 
tappiruskolude 137 
tarhakuonokärsäkäs 215 
tarhaloiski1nalainen 190 
tarhamantukuntikas 218 
tarhanärviäinen 217 
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tarhaokasirkka 130 
tarhasulkanen 149 
tarhavakoripsikkä 213 
teeri 91 
tenonhitukoi 167 
tenonhyrrä 210 
tenonseppä 217 
teretylppö 208 
terholatvakääriäinen 163 
tervakoisa 154 
tiltaltti 89 
torakkaloisikka 219 
toukohohtolude 136 
toutain 100 
tuhkaharmiokärsäkäs 216 
tuhkalatikka 134 
tulikukkakirppa 218 
tulikukkakoi 159 
tulimittari 162 
tumma-aarnikaskas 143 
tummahäränsilmä 163 
tummajuoksulude 137 
tummakehnäkiitäjäinen 198 
tummakirjosiipi 166 
tummakärsäkoi 161 
tu1nmanyhäsurviainen 124 
tummaraitamalluainen 136 
tummasekoyökkönen 156 
tummasuomulude 137 
tummaverkkoperhonen 155 
tundrahiisisirvikäs 17 4 
tundrakiiltokorento 127 
tundrakimalainen 191 
tundrasinisiipi 154 
tunturihaukka 89 
tunturikaalikoi 164 
tunturikeltaperhonen 157 
tunturikirjokääriäinen 156 
tunturikirjosiipi 164 
tunturikirjoyökkönen 163 
tunturikiuru 89 
tunturikoisa 149 
tunturipikkumittari 155 
tunturipussikoi 153 
tunturipöllö 89 
tun turisiemenkotilo 110 
tunturisirvikäs 175 
tunturisulkanen 156 
tuomenpisarpirkko 222 
tuomikukko 207 
tuollliyökkönen 156 
turjanmyyriäinen 215 
turjansirkeinen 215 
turkinkyyhky 89 
turturikyyhky 89 
tuulihaukka 90 
tylppäkilpukkainen 214 
typytoukohärkä 199 
typölaakasi ttiäinen 199 

typöleinikkikuoriainen 212 
tyräkkikirj okääriäinen 163 
tyräkkikirppa 222 
tyräkkikääriäinen 163 
tädykelude 137 
tähtimökärsäkäs 217 
täpläantikainen 215 
täplähaiskiainen 204 
täpläisolehtiäinen 190 
täpläjalokuoriainen 206 
täpläkarvasieniäinen 199 
täpläkukkajäärä 212 
täpläkätkökääriäinen 149 
täplälantiainen 215 
täplälouhikkohä1nähäkki 117 
täplämustakeiju 207 
täplätarhayökkönen 166 
täpläverkkoperhonen 159 
töyräslude 136 
töyräspussikoi 155 
uharimyyriäinen 206 
ukkokauniainen 198 
ukkokukkajäärä 204 
ukkomultapallokas 217 
ukkotöyryläs 212 
ukkovalekas 205 
ukonhattukimalainen 189 
ukonkyrmykärsäkäs 206 
uppokeiju 207 
urakoloampiainen 189 
uralinkimalainen 191 
uurosysikiitäjäinen 219 
uurrenirppu 209 
uurteiskotilo 111 
vaahterakiertomehiläinen 190 
vaahterasepikkä 204 
vaahterayökkönen 166 
vaaleapuuyökkönen 163 
vaaleasydänkiitäjäinen 218 
vaaleatikkulude 134 
vaapsassääski 182 
vaellussiika 100 
vaihtolymykäs 219 
vaippalimakotilo 111 
Vaisulantiainen 198 
vajayökkönen 160 
vajeraitasukeltaja 211 
vakohaapakaarnuri 208 
vakoliejukärsäkäs 198 
valemorsiusyökkönen 164 
valjurantakorento 145 
valkokehtokoi 159 
valkokylkietana 111 
valkonauhakotilo 111 
valkoreunapussikoi 155 
valkoselkätikka 89 
Valkovyökääriäinen 156 
vallipussikoi 157 
vallitöyhtökoi 154 
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vantaankorri 128 

varpunen 90 

vasaraetana 111 

208 
212 

192 

166 

211 
vaskikuoksanen 218 

213 

vaskivakomehiläinen 

viherkiiltokotilo 111 

400 

villahietmnehiläinen 192 
101 

virnakärsäkäs 217 
158 

204 
virtalude 136 
virtavesimittari 136 

vuollepalkonen 175 
vuonalantiainen 198 
vuorikaskas 141 

217 
vyömaamehiläinen 186 

välkekauniainen 205 
213 

328 
266 

aarnihaarakas 297 
aarniheiakka 282 

aarnikarakka 298 

aarnineulakka 

aarniukonsieni 278 
ahdinsammal 261 
ahokirkiruoho 236 
ahmnaamuna 289 
ahonoidanlukko 238 

281 
ahosilmäruoho 236 

162 

alvaritoukosammal 251 
280 

240 
251 

etelänhankasmnmal 255 
253 

etelänhitusammal 250 
240 
250 

254 
etelänkehräsammal 254 

261 
etelänkinnassmn1nal 250 
etelänkivisam1nal 260 
etelänkoukerosammal 250 

331 
260 

321 

266 
250 
266 
266 
254 

299 
etelänruostesam1nal 251 
etelänsuikerosmnn1al 260 

266 
etelänuurresammal 252 

253 

haaraliuskasam1nal 262 
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326 
278 
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haavanpökkelökääpä 297 
haavansojokka 311 
haavanuurnil<ka 328 
haisukaulussieni 278 
haisumalil<ka 280 
haisumantumukula 289 
haisu1narrassammal 261 
haisunahikas 279 
haisunäkinparta 271 
haisusauramo 243 
hajasara 233 
hajuheinä 238 
hakahiippasammal 253 
hakamaakieli 308 
hakamaatuhkelo 289 
halkiheltta 299 
hammashytykkä 303 
hammaskurokka 302 
hammasrahtusammal 253 
hammasrisakas 282 
hankotorvijäkälä 331 
haperomukula 278 
haprakarvesam1nal 266 
haraväkäsammal 260 
harjaskääpä 297 
harjasorakas 298 
harjukeltalieko 233 
harmaahorsma 235 
harmaamyhkyjäkälä 326 
harmaaneulajäkälä 321 
harmaanäkinparta 269 
harmaasatulamörsky 309 
harmokivisammal 252 
harmoliimaharsukka 297 
harmorypykkä 296 
harsomatara 232 
harsosmnmal 255 
havuliimaharsukka 301 
hehkumaljakasn 309 
helavahakas 281 
helavalmuska 280 
helmiherkkusieni 277 
heloseitikki 277 
helpitähkiö 239 
heltta-aidaskääpä 300 
hentohaprakääpä 299 
hentokatkera 236 
hentokesijäkälä 327 
hentoluppo 325 
hentoneulajäkälä 331 
hentonäkinruoho 234 
hentosiipisammal 250 
hentosiloparta 269 
hentotinajäkälä 329 
hepokaulussieni 278 
herttakinnassammal 255 
herukankääpä 301 
hetekinnassammal 262 
heterusokas 277 
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hiekkajalkakuukunen 289 
hietalaukka 238 
hietaneilikka 235 
hietikkosarannoki 317 
hiirennapajäkälä 321 
himmeäloisUkka 308 
himmeävilla 239 
hilnmihapero 279 
himmihiippo 280 
hirvenkello 235 
hitulukinsammal 250 
hitunyhäkkä 300 
hitupihtisammal 254 
hituritvasammal 250 
hitusilmusammal 250 
hiuskoukkusammal 251 
hoil<karölli 234 
hongantorvijäkälä 328 
horkkakatkero 236 
hornakka 296 
hostinsara 235 
hostinsarannoki 313 
huhtakurjenpolvi 239 
hukkariisi 236 
huopakääpä 301 
huopaorakas 297 
huoparisakas 278 
huopasäämikkä 301 
hyasinttivahakas 280 
hytymaljakas 309 
hyvänheikinsavil<ka 243 
hämeenkylmänkukka 233 
hämeentyynyjäkälä 331 
härmähuhmarjäkälä 329 
härmäkilpijäkälä 328 
härmämörsky 308 
häränkieli 300 
häräntatti 279 
höyhensammal 260 
idänimarre 239 
idänkurho 233 
idänkynsimö 239 
idänlehväsammal 261 
idänluhtatähtimö 240 
idänmasmalo 232 
idännaava 331 
idänpunatyvisammal 251 
idänverijuuri 233 
imeläkurjenherne 232 
imelärisakas 278 
irtokalvo 298 
isoalvesammal 254 
isohiippasammal 251 
isohimmihiippo 279 
isohuurresammal 253 
isokarvakääpä 298 
isokarvesammal 266 
isokellosammal 260 
isokissankäpälä 238 

isokrassi 236 
isolimalakki 285 
isolinnunruoho 236 
isomesikkä 243 
isomyyränlakki 283 
isonokipielus 306 
isonokkasammal 252 
isonuijasammal 252 
iso-otaraspil<ka 297 
isopukinjuuri 232 
isorusokas 281 
isotorasammal 260 
isovesirikka 235 
istukkakäääpä 301 
itukivisammal 251 
itupyörösammal 262 
itusirkansammal 251 
itämerenlaukkaneilikka 232 
itämerennäkinparta 270 
jalavanlehtipaise 309 
jalohuovakka 298 
jalokermajäkälä 326 
jalokultajäkälä 325 
jalokuprujäkälä 328 
jalolaUkkajäkälä 327 
jalo-otaraspil<ka 297 
jalotorvijäkälä 331 
jauhehuhmarjäkälä 325 
jauheneulajäkälä 328 
jauhetinajäkälä 325 
jauhoesikko 234 
jauhoruostejuurekas 282 
jokipaju 240 
j ouhisammal 251 
jouhivita 240 
juurtakaisla 237 
juurtonurmikka 243 
juurtotatti 278 
juurtotuhkelo 288 
juustovalmuska 283 
juuttinuppiseitikki 279 
jyväskultajäkälä 325 
jyväsmaatähti 289 
jäkkärännoki 315 
järvihiirensammal 260 
jättikuukunen 291 
jättivalmuska 283 
jäykkätinajäkälä 327 
jäämerentatar 244 
jäämerentähtimö 228 
jäätikköjäkälä 325 
kaakaotympönen 281 
kaarihitusammal 253 
kaarikahtaissammal 260 
kaarnakääpä 298 
kaihikka 299 
kainuunnurmihärkki 233 
kairakääpä 298 
kaitahitusammal 253 
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kantotatti 282 
karhunlaukka 238 
karhunlavisammal 254 
karhunvatukat 237 

283 
karstahitusarnmal 

328 
0 LU..L'-U.Ulf../U. 300 

karstaruskokarve 326 
U.-U.I.V.l.'-11.-!.U!-fU 299 

280 
karvakieli 309 

karvalahorusokas 280 
karvamaksaruoho 
karvarnansikka 236 
karvaorvakka 296 
karvaruskokarve 
karvarusokas 277 
karvasahaheltta 285 
karvasvahakas 281 
karvasvalmuska 282 
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325 
325 

kaulus1naatähti 289 
277 

kauno-orvakka 299 
keisarimalikka 285 
kekovahakas 
kekovaln1uska 286 
kellohuhtasieni 311 
kellokanerva 232 

297 
kellosinilatvanruoste 

326 

301 
keltahierakka 234 
keltahuovakka 293 

285 
keltakaunolakki 281 

297 
235 

keltakänsäkkä 296 
327 

keltalehn1äntatti 278 

262 
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koivunhuhmarjäkälä 327 
koivunkynsikääpä 302 
kolohankasammal 250 
kolokärpänsammal 252 
kololovismnmal 262 
koloriippusammal 261 
kolotyynyjäkälä 331 
koloviuhkasammal 261 
kalusammal 251 
konnanmarjannoki 313 
konnantatar 243 
konnantädyke 244 
konttakääpä 299 
koppelokääpä 298 
korkkikerroskääpä 301 
korpihohtosammal 253 
korpikaltiosammal 254 
korpiludekääpä 302 
korpinrusokas 281 
koskikorvasammal 254 
koskisiipisammal 260 
kosteikkohiirensammal 260 
kosteikkomörsky 309 
kotkansiivenruoste 313 
kourukinnassammal 254 
kouruliuskasammal 266 
kourupurosaminal266 
koururustojäkälä 331 
kruunumaljakas 308 
kruunuorvakka 296 
kuiritinajäkälä 327 
kukkamaatähti 288 
kukrinvahajäkälä 326 
kulhomörsky 309 
kultajouhilevä 271 
kultajuurtomaljakas 308 
kultakurokka 302 
kultakynsimö 232 
kultasopikka 296 
kultasuomuvahakas 279 
kultavahakas 281 
kuoppajänönkorva 308 
kuoppavahajäkälä 327 
kuppiorvakka 293 
kuppirustojäkälä 327 
kuprupakurajäkälä 327 
kupukultajäkälä 328 
kurkkiosammal 253 
kururaippasammal 254 
kurusammal 252 
kuulasmnmal 252 
kuultorypykkä 296 
kuusamonkorte 243 
kuusamonlehväsammal 253 
kuusamonnokkasata 235 
kuusamonsarake 232 
kuusenneulasmaljakas 308 
kuusennystyjäkälä 331 
kuusenpiHajäkälä 326 
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kuusentuoksuvalmuska 283 
kuusiukonsieni 282 
kuusivuatikka 303 
kylmänkukanruoste 313 
kylmänkukka 233 
kylämalva 243 
kyläsavikka 243 
kynäjalava 237 
kystikkä 282 
kyttyräkivisammal 252 
kytömustesieni 275 
kyyhkyvahakas 281 
känsäorvakka 300 
käpäläkääpä 300 
kätköjäkälä 321 
kätkökääpä 296 
kätköorvakka 303 
käyrälehtirahkasammal 261 
käyräsara 228 
kääpiölauha 243 
kääpiölavisammal 254 
kääpiöpaju 234 
kääpiörisakas 280 
laaksoarho 236 
lahohäiväkkä 281 
lahokaviosammal 251 
lahonnukka 297 
lahoparvikas 298 
lahotuppisieni 278 
laikkapampukka 306 
laikkarisakas 282 
lakkakääpä 303 
lakkikarakääpä 303 
lammassammal 261 
lamokääpä 302 
lantapistesieni 306 
lapakieli 308 
lapinalppiruusu 240 
lapinesikko 237 
lapinhilpi 234 
lapinkaura 240 
lapinkissankello 238 
lapinkynsikääpä 302 
lapinkynsimö 239 
lapinkämmekkä 235 
lapinlippasammal 252 
lapinmarrassammal 252 
la pinnä tä 236 
lapinpaasisammal 261 
lapinpahtasmnmal 252 
lapinpurosammal 260 
lapinseitasammal 261 
lapinsirppisammal 251 
lapintierasammal 266 
lapintuppisammal 252 
lapinvuokkonahikas 282 
lapinvuokkorousku 282 
lastusammal 262 
lattakorvasieni 311 

laukkaneilikanruoste 313 
lautasmalikka 285 
lehmuspikari 308 
lehtohaarakas 300 
lehtokattara 232 
lehtokinnassammal 262 
lehtolitukka 233 
lehtomaahikas 311 
lehtonahikas 285 
lehtonata 233 
lehtonoidanlukko 233 
lehtonyhäkkä 297 
lehto-otaraspikka 298 
lehtoruostevinokas 281 
lehtoseitti 299 
lehtosäierisakas 285 
lehtotakiainen 233 
lehtoukonhattu 234 
lehtovahakas 278 
lehtovyörousku 282 
lehtoängelmä 232 
leijonaseitikki 278 
lepikkohiippo 282 
lepikkolaakasammal 253 
lepikkorisakas 285 
lepännuppijäkälä 331 
Iepänoksahärmä 317 
lettohernesara 235 
lettorikko 237 
lettorikonruoste 315 
lettorisakas 280 
lettoruoppasammal 254 
lettosara 235 
lettosataheltta 286 
lettotuhkelo 289 
liekohaarakas 303 
liekokertokanta 296 
liekokääpä 300 
liekoneulakka 311 
lietetatar 239 
liilakääpä 299 
liilavalmuska 285 
liinatankio 243 
liitujäkälä 321 
liiturousku 282 
liitu-ukonsieni 279 
limajalkavahakas 278 
limarengasvahakas 281 
limettivahakas 278 
limiludekääpä 297 
liminystyjäkälä 328 
limipullokas 327 
limisuomujäkälä 328 
linnakultajäkälä 331 
litteäkaisla 234 
liuskakurjenpolvi 236 
liuskalapasammal 262 
liuskmnaamuna 289 
liuskamaltsa 238 
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liuskapielus 309 
lohikääpä 300 
lohkokääpä 300 
lohkonahakka 297 
loisnokijäkälä 306 
loistu ppisieni 280 
louhennahka 301 
louhukehräjäkälä 321 
louhunahkajäkälä 327 
laukkasammal 261 
lounavahakas 278 
lovikääpä 297 
luhtanyhäkkä 298 
luhtaorvokki 234 
luhtarahkasammal 261 
l umihaarikko 240 
lumikarstasammal 259 
lumikynsimö 239 
luminyhäkkä 301 
lumiryhäkäs 285 
lumivalmuska 282 
lumokääpä 299 
lupporustojäkälä 329 
lusikkahiirensammal 252 
lutikkakääpä 297 
lutikkarousku 280 
luumukula 289 
luutasam1nal 266 
lyhytjalkamörsky 309 
lähdelavisammal 262 
lähdesara 235 
lännenhanhikki 236 
lännenhapero 278 
lännenhyytelöjäkälä 325 
lännenjalosammal 252 
lännenkarvesammal 254 
lännenkesijäkälä 325 
lännenkurho 235 
lännenkylmänkukka 228 
lännenkynsisammal 260 
lännenmaltsa 238 
lännenmunuaisjäkälä 326 
lännenpistejäkälä 325 
lännenrusosammal 252 
lännentorasammal 250 
lännentorvijäkälä 326 
löyhkävahakas 279 
maaseitti 297 
maitokesikkä 303 
maitomalikka 285 
maitosäämikkä 301 
maksakilpinen 325 
maljatipakka 303 
mantelirisakas 282 
mantelivahakas 286 
marjakuusi 240 
mattaorvakka 301 
mehikääpä 298 
merihaarikko 237 
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merilettotähtimö 232 
meriminttu 239 
meriotakilokki 234 
meritatar 232 
merivehnä 232 
mesikämmekkä 228 
mesipillikääpä 298 
mesivyöseitikki 278 
metsäalvejuurenruoste 317 
metsälitukka 233 
metsänemä 235 
metsäomenapuu 236 
metsäsammalnupikka 309 
miehenkämmekkä 239 
miekkavalkku 238 
miilumaljakas 309 
mokkakääpä 296 
muhkusam1nal 259 
munasammal 260 
muruludekääpä 296 
musta-apila 240 
mustalinnunherne 239 
mustmnaahikas 309 
mustapaasisammal 266 
mustapahkajuurekas 281 
mustasatulamörsky 309 
musteorakas 299 
myhkytinajäkälä 327 
mykerösara 235 
myrkkyrisakas 280 
myytikkä 280 
1näkia pila 240 
mäkikivisammal 260 
mäkiorvokki 234 
mäkäränsammal 262 
männynnokijäkälä 331 
männynnuppijäkälä 331 
männynpihkakääpä 296 
mäntyraspikka 301 
mätäshelmikkä 239 
mäyränkääpä 298 
naalinsuikerosammal 252 
nahkahyytelöjäkälä 331 
napahiirensamtnal 252 
napahärkki 238 
napakinnassammal 255 
napalehväsammal 251 
napmnaatähti 288 
napapahkajalka 286 
nappikarve 325 
narsissikärpässieni 285 
naskalihytykkä 303 
naskalirypykkä 303 
neidonkenkä 235 
nelikolkkasammal 250 
nelilehtivesikuusi 233 
neulasjäkälä 321 
nevamesisieni 279 
niittylaukkaneilikka 233 

niittyukonsieni 282 
nokinapajäkälä 326 
nokisara 238 
nokivahakas 280 
nokkasara 233 
nmjanarho 233 
norjanröyhelö 327 
norjantuhkelo 290 
norokinnassammal 262 
notkeanäkinruoho 234 
notkokinnassammal 266 
notkolahokka 282 
notkopihtisammal 254 
notkoritvasammal 259 
nuhruhaarakas 303 
nuhrujäkälä 331 
nuhrurusokas 285 
nuhruvahvero 300 
nuijaneulajäkälä 321 
nuijasarvisieni 308 
nuijatorvijäkälä 325 
nukkajuurekas 278 
nummimatara 232 
nummiorakas 303 
nummirahkasammal 253 
nummisilmäruoho 233 
nummituhkelo 290 
nuokkuhelmikännoki 317 
nuokkukarhiainen 243 
nuokkulapiosammal 251 
nuppisammal 260 
nuppusammal 266 
nuppusiipisamtnal 260 
nupuvahakas 280 
nunnituhkelo 290 
nystypaju 237 
nyylänapajäkälä 329 
nätkelmävirna 240 
aikakaulasammal 253 
ojakaali 239 
ojakurjenpolvi 239 
ojasätkimennoki 317 
ojatädyke 240 
oj aäimäsammal 266 
okaruusu 234 
okrarypykkä 301 
oHivikieli 308 
oliivinastakka 309 
oliiviseitikki 277 
olkinuppiseitikki 279 
oranssihiippo 282 
oranssijalkaarakas 303 
orarypykkä 299 
oratuomi 240 
ormio 236 
orvontädykkeennoki 317 
ota-alvesammal 254 
otalaakajäkälä 321 
otalehtivita 239 



otasilmäruoho 236 
otatupsu 271 
outalämäkkä 298 
outomalikka 278 
outorisakas 280 
paasihiippasammal 253 
pahaputki 239 
pahta-ailakki 240 
pahtahanhikki 240 
pahtahietaorvokki 237 
pahtahyytelöjäkälä 327 
pahtakellosammal 252 
pahtakeltto 232 
pahtakinnassammal 255 
pahtanystyjäkälä 328 
pahtapakurajäkälä 325 
pahtaseitasammal 251 
pahtasuikerosammal 260 
pahtatorvijäkälä 331 
pajuhelokka 282 
pajuruostevinokas 281 
paksukuorikääpä 296 
paksunahakka 300 
paljakkakinnassammal 262 
paljakkakivisammal 252 
paljakkakynsisammal 260 
paljakkalehväsammal 261 
paljakkamarrassammal 253 
pallerosuomujäkälä 327 
pallohiirensammal 252 
palloitiömalikka 285 
pallorustojäkälä 331 
pallosuppusammal 250 
palsakynsisammal 260 
pampulasammal 266 
partanaava 329 
partaarakas 298 
patukkasara 233 
paunikko 238 
peikonnahka 300 
peikonsammal 262 
pellavahatikka 244 
penavanvieras 243 
pellavaraiheinä 243 
pellavatankio 243 
peltohankasammal 255 
peltohiekkasammal 261 
peltomaitikka 236 
peltorusojuuri 236 
peltosänkiö 243 
peltotoukosammal 266 
pensaskanerva 236 
persikkaha pero 280 
perämerenmaruna 232 
pettukääpä 300 
peuranvirnanruoste 315 
piennarsammal 266 
pihlajanläiskäjäkälä 326 
pihlajanripejäkälä 321 
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piikkihärkylä 243 
piikkikahvikka 299 
piikkiluppo 326 
piikkinäkinparta 269 
piikkituhkelo 290 
piilohitusammal 261 
piilonystyjäkälä 331 
piilosammal 254 
piimähuovakka 301 
piirtosammal 252 
pikarihaarakas 300 
pikkuemäkki 243 
pikkuhanhikki 237 
pikkuhyytelöjäkälä 328 
pikkuhärmäjäkälä 321 
pikkukarakka 303 
pikkukennokääpä 297 
pikkukesijäkälä 328 
pikkukihokki 239 
pikkukilokki 234 
pikkukivitupsu 271 
pikkukuurakka 297 
pikkuliuskasammal 262 
pikkulavisammal 262 
pikkumaatähti 289 
pikkuneulakka 311 
pikkunoidanlukko 233 
pikkunokkasara 235 
pikkupahtasammal 261 
pikkupullokas 326 
pikkupunka 233 
pikkupurosammal 266 
pikkupussisammal 254 
pikkuritvasammal 259 
pikkusahasammal 262 
pikkusiimasammal 261 
pikkusiipisammal 260 
pikkusilakka 303 
piruntatti 286 
pisarahelttahelokka 280 
pistenyhäkkä 300 
pitkäperähiirensammal 251 
pitkäsarvisieni 308 
pohjanailakki 232 
pohjanharasammal 260 
pohjanhiippasammal 266 
pohjanhuurresammal 261 
pohjanhyytelöjäkälä 326 
pohjanhämäkkä 300 
pohjanisolehväsammal 261 
pohjanjalosammal 253 
pohjankahtaissammal 250 
pohjankellosammal 252 
pohjankiiltosammal 251 
pohjankorvasammal 254 
pohjankuppijäkälä 325 
pohjanlaakajäkälä 329 
pohjanlehväsammal 261 
pohjanluhtalemmikki 239 

pohjanmasmalo 244 
pohjannahikas 282 
pohjannoidanlukko 235 
pohjannuijasammal 251 
pohjannupikka 309 
pohjannyhäkkä 298 
pohjannäkinparta 270 
pohjanpalmikkosammal 261 
pohjanpokaalimörsky 309 
pohjanpussisammal 254 
pohjanrusosammal 253 
pohjanryhäkäs 285 
pohjanrypykkä 299 
pohjansompasammal 253 
pohjansorsimo 232 
pohjansäämikkä 301 
pohjantinajäkälä 325 
pohjanvahakas 281 
pohjanvaskisamal 261 
pohjanväkäsammal 251 
poimukesijäkälä 331 
poimukääpä 298 
poimumaatähti 289 
poimumassikka 308 
polkukämmensammal 262 
polkupussisammal 250 
pommerinvirna 237 
posliiniseitikki 281 
puikkoloisikka 308 
puikkosammal 250 
puistokarve 329 
puistokärpässieni 285 
puistomörsky 311 
puistotuppisammal 250 
pulskaneilikka 232 
punahiirensammal 266 
punakarakääpä 299 
punakatko 237 
punakerikääpä 300 
punakultajäkälä 325 
punakuprujäkälä 328 
punakämmekkä 238 
punanystyjäkälä 329 
punapurokalvo 270 
punareunamaljakas 309 
punarusokas 280 
punavahajäkälä 328 
punavalkku 232 
puolanlaukkaneilikka 233 
purokesijäkälä 321 
purolaakasammal 253 
puromörsky 311 
puropussisammal 266 
purorisakas 278 
purosätkin 243 
pursukääpä 297 
pyökkiorvokki 234 
pyöröpoimulehti 243 
pähkinäkamarainen 291 
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pähkinämaljakas 309 
pähkinänkääpä 300 
pähkinäorvakka 298 
pähkinävuotikka 303 
päivännouto 239 
pärskekinnassammal 262 
pärskekorvasammal 254 
pärskesammal 254 
päärynähiirensammal 250 
päärynärisakas 282 
pölkkysieni 298 
pörhöukonsieni 286 
rahkalovisammal 262 
rahkamaljakas 309 
raidanpiilojäkälä 328 
raidantuoksukääpä 300 
rakkoapila 240 
rakkosammal 262 
rannikkorahkasammal 253 
rantakatkera 236 
rantakaura 234 
rantalippasammal 253 
rantalitukka 233 
rantalavisammal 250 
rantanukkasammal 260 
rantaorvokki 237 
rantaotaraspikka 297 
rantaruttojuuri 232 
rantarypykkä 297 
rantatumpurasammal 266 
rantaväkäsammal 252 
raspikieli 308 
raunioisenruoste 312 
reikäkarve 327 
retikkahiippo 279 
revonpiilojäkälä 325 
revonrousku 286 
revonsara 235 
riekonkääpä 300 
rihmamalikka 285 
rihmanaava 321 
rikkakukonkannus 243 
rikkamieronsammal 250 
rikkatoukosammal 250 
rikkileinikki 237 
rikkilämäkkä 296 
rikkinuppiseitikki 279 
rikkiorakas 300 
rikkitatti 286 
rikkivanukka 297 
ripsihankasammal 254 
ripsikesijäkälä 327 
ripsilaakajäkälä 321 
ripsiröyhelö 321 
risahyytelöjäkälä 325 
risarengasryhäkäs 281 
risatorasammal 260 
risulevä 270 
riuttakarve 328 
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riuttakehräjäkälä 321 
rivihitusammal 253 
rohtorasti 238 
rosohapero 283 
rosokilpinen 321 
rosorusokas 278 
rotkokehräjäkälä 327 
rotkoluppo 325 
ruijanesikko 234 
ruijanesikonruoste 315 
ruijankissankäpälä 234 
ruijanpahtahanhikki 240 
ruijanruoholaukka 238 
ruijanvihvilä 236 
ruiskattara 243 
ruisunikko 243 
ruisvirna 244 
runkohytyvinokas 285 
ruohikkokieli 309 
ruokohelvennoki 315 
ruosteheinä 237 
ruostekääpä 301 
ruosteukonsieni 280 
ruotsinpihlaja 240 
rupujäkälä 329 
rusakonkorva 311 
rusakonkääpä 299 
ruskohapero 283 
ruskojuurtomaljakas 309 
ruskokirjovahakas 282 
ruskokuprujäkälä 326 
ruskoneulajäkälä 326 
ruskopalmikkosammal 260 
ruskopiilojäkälä 325 
ruskopiirtoheinä 240 
ruskovahakas 279 
rusohapero 283 
rusohelttavahakas 285 
rusohiippo 282 
rusokantokääpä 300 
rusokääpä 303 
rusomaljakas 309 
rusonä tä 236 
rusopahtasammal 253 
rusopurosammal 266 
rusorisakas 285 
rusovanukka 297 
rustikka 299 
rutahankasammal 255 
ruusujäkälä 328 
ruusulevä 270 
ruusunnuijaruoste 313 
ruutuhapero 286 
ruutu1nalikka 285 
ruutusammal 254 
ryhäpahkajalka 286 
ryppyjyväslakki 279 
ryppynaava 329 
ryytimantumukula 289 

ryytiseitikki 285 
räpyläsara 232 
rönsysorsimo 234 
röyhelökarve 326 
röyhelökääpä 297 
röyhyheln1ikkä 236 
röyhysara 235 
saanannoki 315 
saarnenpistejäkälä 326 
saarnijäkälä 325 
sahahitusammal 261 
sahramihaarakas 303 
sakarahanhikki 237 
saksisammal 253 
salohapero 283 
salohelokka 280 
salojäkälä 327 
saiakuurakka 300 
salokääpä 300 
salomaljakas 311 
samettipunalevä 270 
sammakonleinikki 237 
sammaljalkakuukunen 289 
sammalpiennarsieni 281 
sammaltorvikka 298 
sammalvahajäkälä 327 
satiinikääpä 296 
saunionoidanlukko 235 
saviäimäsammal 266 
savuvahakas 279 
seinäraunioinen 234 
seinätassijäkälä 328 
seitahiirensammal 252 
seitarisakas 279 
seittikarvakka 308 
seittityllikkä 299 
seittivahakas 278 
seljakämmekkä 238 
serpentiinipikkutervakko 236 
serpentiiniraunioinen 233 
setrivahakas 278 
siilirisakas 282 
siimesjäkälä 326 
siimesruskeinen 329 
silkkivyökääpä 302 
silmuhiirensammal 252 
silohaperonvieras 279 
silokääpä 300 
silonaava 331 
siloneulajäkälä 331 
silonäkinparta 269 
silo-orakas 299 
silopahtasmnmal 261 
simpukkarisakas 279 
sinappityllikkä 301 
sinihelttajauhikas 278 
sinihuovakka 296 
sinijalkarusokas 285 
sinikesijäkälä 327 



sinikuusama 234 
sinikääpiörusokas 285 
sinimaitomaljakas 308 
sinimukula 278 
sinipunamaljakas 311 
sinipunarousku 282 
sinipunarusokas 279 
sinityvihiippo 279 
siperianhätnäkkä 296 
siperiankärhö 235 
siperianlillukka 228 
siperianvehnä 235 
sirkansammal 251 
sirorustojäkälä 331 
sirppiahmansatnmal 253 
sirppihuurresammal 261 
sirppikääpä 299 
sirppitumpurasammal 260 
sitkankääpä 296 
sitkorypykkä 301 
sitruunajänönkorva 308 
sitruunakääpä 298 
sopulinkallioinen 235 
sopulinkääpä 297 
sopulinsuikerosammal 260 
sopulintunturitädyke 233 
sormijäkälä 326 
sormikesijäkälä 331 
sorsanputki 232 
sudenmarjannoki 313 
suikeanoidanlukko 235 
suippohärkylä 239 
suippoliuskaorapihlaja 235 
suippuritvasammal 251 
suipputammukansammal 251 
suippu-ukonsieni 280 
sukassara 233 
sulkakivitupsu 271 
sumunuppijäkälä 321 
suohytynupikka 311 
suohytyvinokas 277 
suolakultajäkälä 328 
suolapunka 234 
suolavihvilänkotanoki 317 
suolavihvilänlehtinoki 317 
suolayrtti 234 
suomenhaarakas 301 
suomenpampukka 306 
suomentähtimö 240 
suomukka 236 
suomupullokas 327 
suoneidonvaippa 235 
suppilohytykkä 299 
suppunäkinparta 271 
suttunuppiseitikki 279 
suvantonäkinsammal 260 
sykeröpoilnulehti 234 
synkkäjyväslakki 279 
syrjäntympönen 281 
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sysikieli 308 
sysinuppijäkälä 326 
sysisara 238 
sysiseitikki 285 
säieharsukka 297 
säiesopikka 298 
säievalmuska 286 
sämpyläorakas 296 
säämiskävalmuska 278 
sääskenvalkku 236 
taarna 233 
tah1nahärkki 238 
tahmamalikka 286 
tahmaukonsieni 278 
taigakarakka 302 
taigakynsisammal 266 
taigaorvakka 301 
taigarypykkä 301 
taigatyynyjäkälä 331 
takkuhankajäkälä 327 
takkujäkälä 321 
takkukarakka 299 
talijäkälä 328 
talikääpä 301 
talvihampikka 301 
talvihiippo 280 
talvikkipaju 232 
talvimaljakas 309 
tammenkerroskääpä 299 
tmnmenkääpä 299 
tmnmenlaikkajäkälä 327 
tammenlehtohapero 280 
tammennuppijäkälä 325 
tammennystyjäkälä 327 
tammihiippasammal 266 
tanskanlaukkaneilikka 232 
taponlehti 234 
tarhatryffeli 311 
tarhaukonsieni 280 
tataarikohokki 237 
tatarvita 239 
teilisammal 250 
tenonsuolaheinä 240 
teodorinpihlaja 232 
terhopikari 311 
tesmayrtinruoste 313 
tievakieli 309 
tikankantti 235 
tippahaprakääpä 301 
tippahytykkä 303 
toraturkki 296 
tuhatheltta 278 
tulijäkälä 326 
tuHorakas 296 
tulivalmuska 283 
tulvalavisammal 262 
tulvarisakas 282 
tulvasammal 261 
tummahorsma 235 

tumtnajyväslakki 286 
tummakinnassammal 255 
tummakultajäkälä 321 
tummaneidonvaippa 239 
tummanuijakas 297 
tummapihtilevä 270 
tummasUoparta 269 
tumtnaterähapero 279 
tummatorvisieni 300 
tummatäplähaarakas 297 
tummavahajäkälä 326 
tundrasara 238 
tunturiarho 238 
tunturihiippasammal 252 
tunturihiirensammal 251 
tunturihyytelöjäkälä 327 
tunturihärkki 232, 233 
tunturikarstajäkälä 321 
tunturikarstasammal 259 
tunturikarvasmnmal 260 
tunturikehräsammal 262 
tunturikellosammal 260 
tunturikeuhkojäkälä 328 
tunturikeulankärki 234 
tunturikilpijäkälä 327 
tunturikinnassammal 262 
tunturikoukerosammal 251 
tunturikuppijäkälä 329 
tunturikynsimö 239 
tunturilaukkaneilikka 233 
tunturilehväsammal 252 
tunturilimijäkälä 327 
tunturimyhkyjäkälä 329 
tunturinuppisara 238 
tunturinätä 239 
tunturiorho 238 
tunturipaisukarve 331 
tunturipajunrousku 282 
tunturiraippasammal 254 
tunturisarake 234 
tunturisykeröparta 270 
tunturituhkelo 290 
tunturituppisamtnal 253 
tunturivahajäkälä 326 
tunturivehnä 239 
tunturivelhonsammal 254 
tuoksualvejuuri 239 
tuoksuhapero 283 
tuoksukäppyräsammal 254 
tuoksumatara 239 
tuoksuvalevahvero 281 
tuoksuverijuuri 243 
tuoksuvinokas 285 
tuoksuvyökääpä 297 
tuomenhärmä 315 
tuppikärpässieni 285 
tupsalejäkälä 327 
tupsukivisammal 251 
tupsulinnunruoho 234 
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tupsurustojäkälä 325 
tupsutuppisammal 261 
turjanhorsma 233 
turjankultajäkälä 328 
turjanlehväsatnmal 253 
turjannahkajäkälä 329 
turj ansammal 254 
turkkihuovakka 300 
turkkiarakas 298 
turrisammal 261 
turvetorvijäkälä 325 
tylppähammaspoimulehti 238 
tylppäliuskaorapihlaja 235 
tyrskykilpijäkälä 327 
tytönsieni 282 
tädykkeensiemennoki 315 
tähkähelmikkä 232 
tähkämaitikka 236 
tähti-itiörisakas 282 
tähtimukulaparta 269 
tähtivuotikka 300 
täplähyytelöjäkälä 325 
täpläkultajäkälä 325 
täplämustesieni 278 
täpläpakurajäkälä 326 
törmäsykerösammal 261 
törrökinnassammal 254 
törrösykerösammal 250 
umpisykerösammal 266 
upossarpio 234 
usvanuppiseitikki 279 
uumavahakas 280 
uurrehankasammal 266 
uurretakkusammal 250 
vaaleajäsenruoho 243 
vahveronvieras 280 
valehaarukkalevä 271 
valjuhiirensammal 260 
valjuvahnuska 283 
valkokaarnahiippo 286 
valkokarhikka 298 
valkokämmekkä 240 
valkolakirisakas 285 
valkomyyrän1nukula 291 
valkopärskäjuuri 232 
valkorih1nakääpä 298 
valkoryhäkäs 279 
valkosahaheltta 282 
valkotuoksu1nalikka 285 
valkotuppisieni 283 
vallikynsimö 235 
valukilpijäkälä 328 
valvatinpaksuruoste 315 
vanakeltonruoste 313 
vanakeltto 233 
vankkasara 238 
vankkasarannoki 313 
varjojäkälä 327 
varjokultajäkälä 331 
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varjonahkajäkälä 329 
varjoparakka 309 
varputädyke 240 
veilamansammal 261 
velttosara 238 
velttosarannoki 315 
verikämmekkä 235 
verkkohankasammal 266 
verkkonapajäkälä 329 
verkkotyllikkä 301 
vesihilpi 238 
vesiminttu 243 
vesitähdennoki 317 
vienansara 238 
viherhuovakka 293 
viherhäiverusokas 278 
viherkarhikka 301 
viherkarve 321 
viherneulajäkälä 328 
viherpaanujäkälä 329 
viherrypykkä 301 
viherseitikki 281 
vihersuomujäkälä 329 
viherukonsieni 280 
viheruurresammal 253 
viinikäprikkä 300 
viiniukonsieni 278 
viiruhiippasammal 253 
viiruruostevinokas 281 
viiruvahakas 277 
villaherkkusieni 281 
villanapajäkälä 329 
villatunturikallioinen 239 
vinopoimukka 296 
violettirusokas 279 
viuhkokääpä 301 
vuomanahkajäkälä 325 
vuomapalmikkosammal 251 
vuonankaali 240 
vuorihaivensammal 266 
vuorijalava 237 
vuorikivisammal 260 
vuorikuisma 232 
vuorinapajäkälä 329 
vuoripussisammal 254 
vuorisara 228 
vuorivahajäkälä 321 
vuotavinokas 275 
vuotikankääpä 298 
väinänhiirensammal 260 
välkkyludekääpä 299 
värimaratti 233 
väylävihvilä 243 
yövilkanruoste 317 



Tieteellisten lajinimien 

hakemisto 
(vain lajiluetteloissa esiintyvät 
nimet) 

Eläimet 

Abia aenea 191 
Abia candens 191 
Abia sericea 189 
Abrostola asclepiadis 161 
Acanthinula aculeata 111 
Acanthocinus griseus 222 
Acartauchnius scurrilis 117 
Acasis appensata 161 
Acerbia alpina 161 
Acheta domestica 130 
Acipenser sturio 99 
Acleris roscidana 161 
Aclypea undata 198 
Acmaeops marginata 209 
Acmaeops septentrionis 209 
Acmaeops smaragdula 209 
Acritus minutus 205 
Acrobasis consociella 156 
Acrobasis sodalella 149 
Acrocephalus arundinaceus 89 
Acrocercops brongniardellus 166 
Acrolocha minuta 205 
Acrolocha pliginskii 209 
Acrolocha striata 205 
Acrolocha sulcula 205 
Acronicta aceris 166 
Acronicta strigosa 156 
Acronicta tridens 166 
Acrotona muscorum 215 
Acrotona obfuscata 209 
Acrotrichis lucidula 205 
Aculepeira ceropegia 116 
Acupalpus consputus 215 
Adaina microdactyla 156 
Aegialia arenaria 209 
Aegithalos caudatus 92 
Aegopinella nitidula 111 
Aegopinella pura 111 
Aenoabia bifida 191 
Aeshna crenata 127 
Aeshna viridis 126 
Aethes tesserana 149 
Agabus clypealis 222 
Agabus infuscatus 215 
Agabus levanderi 215 
Agabus moestus 215 
Agabus paludosus 209 
Agabus pseudoclypealis 215 
Agabus striolatus 215 
Agabus uliginosus 205 
Agallia estonica 141 
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Agathidium pallidum 215 
Agathidium pulchellum 205 
Agelena labyrinthica 115 
Aglossa pinguinalis 168 
Agonopterix alstroemeriana 156 
Agonopterix astrantiae 161 
Agonopterix capreolella 154 
Agonopterix hypericella 156 
Agonopterix laterella 149 
Agonopterix quadripunctata 166 
Agonum bogemannii 205 
Agonum lugens 205 
Agriades glandon ssp. aquilo 154 
Agrilus ater 204 
Agrilus delphinensis 204 
Agrilus integerrimus 205 
Agrilus pseudocyaneus 204 
Agrilus sulcicollis 209 
Agriphila polielia 154 
Agrochola nitida 154 
Agrypnetes crassicornis 175 
Agrypnia sahlbergi 17 4 
Agrypnus murinus 215 
Airaphilus perangustus 209 
Alcis jubatus 166 
Aleochara moesta 198 
Allandrus undulatus 209 
Allecula morio 198 
Alloeotomus gothicus 136 
Alopex lagopus 75 
Altica aenescens 209 
Altica oleracea 209 
Amara consularis 209 
Amara equestris 209 
Amara littorea 209 
Amara spreta 198 
Ammophila campestris 191 
Ampedus cinnabarinus 204 
Ampedus lepidus 205 
Ampedus nigroflavus 222 
Ampedus praeustus 209 
Ampedus sanguineus 204 
Ampedus suecicus 215 
Amphipoea crinanensis 156 
Anabolia nervosa 175 
Anacaena globulus 209 
Anacaena limbata 222 
Anacampsis fuscella 161 
Anarsia lineatella 156 
Ancistrocerus antilope 191 
Ancistrocerus gazella 191 
Ancistrocerus nigricornis 189 
Ancistrocerus parietum 191 
Ancylis kenneli 157 
Andrena fulvago 188 
Andrena hattorfiana 191 
Andrena humilis 188 
Andrena labialis 189 
Andrena labiata 186 

Andrena lathyri 189 
Andrena marginata 189 
Andrena minutula 189 
Andrena ovatula 186 
Andrena pilipes 189 
Andrena similis 191 
Andrena simillima 194 
Andrenosoma albibarbe 180 
Aneurus avenius 134 
Anguis fragilis 96 
Anisodactylus nemorivagus 198 
Anobium fulvicorne 209 
Anoecia zirnitsi 142 
Anomalochaeta guttipennis 180 
Anopleta janssoni 209 
Anopleta sodermani 215 
Anoplodera sexguttata 205 
Anotylus fairmairei 209 
Anotylus sculpturatus 209 
Anotylus tetracarinatus 209 
Anotylus tetratoma 205 
Anser erythropus 89 
Anser fabalis 90 
Anthaxia godeti 215 
Anthicus bimaculatus 215 
Anthicus umbrinus 209 
Anthidium strigatum 191 
Anthobium fusculum 209 
Anthocomus fasciatus 205 
Anthocoris simulans 136 
Anthophora quadrimaculata 191 
Anthribus fasciatus 198 
Apalus bimaculatus 198 
Apamea anceps 154 
Apatura iris 161 
Apeira syringaria 166 
Aphanus rolandri 136 
Aphelocheirus aestivalis 136 
Aphis erigerontis 142 
Aphis klimeschi 142 
Aphis serpylli 142 
Aphis violae 142 
Aphodius coenosus 198 
Aphodius contaminatus 215 
Aphodius foetens 209 
Aphodius granarius 204 
Aphodius hirtipes 215 
Aphodius ictericus 205 
Aphodius lividus 198 
Aphodius luridus 198 
Aphodius merdarius 206 
Aphodius niger 209 
Aphodius paykulli 215 
Aphodius plagiatus 206 
Aphodius pusillus 215 
Aphodius putridus 198 
Aphodius serotinus m204 
Aphodius sordidus 209 
Aphodius sphacelatus 204 
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Aphadius subterraneus 204 
Aphthana eupharbiae 222 
Apian brundini 215 
Apian cineraceum 209 
Apian calumbinum 206 
Apian canfluens 209 
Apian hafftnanni 209 
Apian laevigatum 209 
Apian laticeps 215 
Apian melanchalicum 206 
Apian anapardi 215 
Apian apeticum 215 
Apian pisi 210 
Apian radialus 210 
Apian simum 198 
Apian stalidum 210 
Apian vicinum 210 
Aplacera plagiata 157 
Aplata kadeniella 161 
Apadia bifractella 161 
Aparinellus sexmaculatus 189 
Apastenus fuscus 118 
Apterana crenulella 166 
Aquarius najas 136 
Aquila chrysaetas 89 
Aquila clanga 81 
Aradus angularis 134 
Aradus anisatamus 132 
Aradus aterrimus 132 
Aradus betulinus 138 
Aradus bimaculatus 136 
Aradus crenaticallis 138 
Aradus erasus 134 
Aradus laeviusculus 134 
Aradus pictus 138 
Aradus signaticarnis 134 
Aradus truncatus 134 
Araneus angulatus 116 
Araneus saevus 117 
Archiearis natha 157 
Arctabius agelenaides 118 
Arctapsyche ladagensis 175 
Arge cyanacracea 189 
Arge enadis 186 
Arge pagana 189 
Arge pullata 186 
Arge pyrenaica 194 
Argyresthia albistria 161 
Argyresthia glaucinella 149 
Argyrataenia illustrana 161 
Arian circumscriptus 111 
Arian intermedius 110 
Arian silvaticus 111 
AristateZia brizella 153 
AristateZia heliacella 153 
Arthrolips abscurus 198 
Asilus crabronifarmis 179 
Aspilapteryx tringipennella 161 
Aspitates gilvaria 161 
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Aspius aspius 100 
Asynarchus impar 175 
Asynarchus thedenii 176 
Atanygnathus terminalis 206 
Aterpia chalybeia 154 
Athalia liberta 191 
Athalia lugens 191 
Atheta atamaria 215 
Atheta autumnalis 210 
Atheta castanaptera 210 
Atheta clientula 206 
Atheta fungicala 215 
Atheta hyperbarea 215 
Atheta inquinula 210 
Atheta janssani 209 
Atheta latifemarata 215 
Atheta marcida 215 
Atheta ravilla 215 
Athetis gluteasa 157 
Athalus bimaculatus 215 
Athaus mutilatus 206 
Athrips amaenellus 154 
Atamaria abietina 215 
Atamaria barani 215 
Atamaria clavigera 215 
Atamaria elangatula 215 
Atamaria nigripennis 222 
Atamaria pseudaffinis 215 
Atrecus langiceps 215 
Aulania albimana 116 
Aythya marila 89 
Baetis liebenauae 124 
Bagaus brevis 198 
Bagaus callignensis 210 
Bagaus czwalinai 222 
Bagaus limasus 210 
Bagaus langitarsis 210 
Bagaus lutasus 210 
Bagaus lutulasus 198 
Bagaus petro 210 
Bagaus tempestivus 215 
Balea perversa 111 
Baptria tibiale ssp. barealis 161 
Baptria tibiale ssp. fennica 161 
Baris artemisiae 206 
Barypeithes mallicamus 215 
Batrisades venustus 222 
Belamicrus barealis 191 
Bembecia ichneumanifarmis 154 
Bembecia scapigera 154 
Bembidian aeneum 206 
Bembidian andrae 206 
Bembidian cruciatum 206 
Bembidian humerale 206 
Bembidian lappanicum 210 
Bembidian mckinleyi scandicum 210 
Bembidian minimum 210 
Bembidian manticala 204 
Bembidian petrosum siebkei 210 

Bembidian stephensi 206 
Beraea pullata 175 
Berlandina cinerea 116 
Berytinus clavipes 134 
Berytinus crassipes 134 
Berytinus signareti 134 
Biastes truncatus 191 
Biphyllus lunatus 198 
Birka annulitarsis 191 
Biselachista imatrella 167 
Bisnius diversipennis 215 
Bisnius subulifannis 215 
Bithynia leachii 112 
Blaps martisaga 222 
Blasticatama filiceti 191 
Blastabasis absaletella 166 
Blastadacna atra 168 
Bledius defensus 215 
Bledius denticallis 204 
Bledius diata 204 
Bledius erraticus 215 
Bledius fantinalis 215 
Bledius limicala 204 
Bledius langulus 215 
Bledius terebrans 206 
Bledius tibialis 206 
Bledius tricarnis 204 
Bledius vilis 216 
Bambus cansabrinus 189 
Bambus humilis 191 
Bambus hyperbareus 191 
Bambus laevis 191 
Bambus muscarum 191 
Bambus muscarum 191 
Bambus semenaviellus 191 
Barearctia menetriesi 149 
Baros schneideri 210 
Bataurus stellaris 90 
Bathrideres cantractus 204 
Bathrynaderes affinis 216 
Brachmia dimidiella 157 
Brachycarenus tigrinus 136 
Brachycercus harriselia 124 
Brachycalus cucubali 141 
Brachygeaphilus truncarum 121 
Brachygluta helferi 210 
Brachypalpus laphrifannis 180 
Brevicaryne brassicae 141 
Brammella falcigera 116 
Bryadema tuberculatum 129 
Bryatropha affinis 161 
Bryatropha desertella 154 
Bucculatrix albedinella 161 
Bucculatrix argentisignella 153 
Bucculatrix artemisiella 154 
Bucculatrix latviaelia 153 
Bucculatrix ratisbanensis 154 
Buckleria paludum 161 
Bulgarica cana 110 



Buprestis novemmaculata 206 
Buprestis octoguttata 216 
Caenis robusta 124 
Caenolyda reticulata 194 
Calamia tridens 157 
Calidris alpina schinzii 89 
Calidris maritima 89 
Calidris temminckii 89 
Caliroa cinxia 191 
Calitys scabra 216 
Callajoppa cirrogaster 194 
Callajoppa exaltatoria 194 
Callipterinella minutissima 142 
Calocoris roseomaculatus 135 
Calocoris sexguttatus 136 
Caloptilia cuculipennella 154 
Caloptilia falconipennella 154 
Caloptilia leucapennella 154 
Caloptilia semifascia 161 
Calosoma inquisitor 198 
Calvia quindecimguttata 198 
Calyciphora albodactylus 166 
Calyciphora xerodactyla 166 
Camponotus vagus 189 
Campylomma verbasci 136 
Canis lupus 75 
Capperia trichodactyla 149 
Capricornia boisduvaliana 153 
Caprimulgus europaeus 90 
Carabus convexus 210 
Cardiophorus asellus 204 
Carphacis striatus 210 
Carphoborus minimus 204 
Carychium minimum 111 
Caryocolum alsinellum 154 
Caryocolum blandelloides 154 
Caryocolum cauliginellum 154 
Caryocolum petryi 153 
Caryocolum schleichi 154 
Caryocolum tischeriellum 153 
Cassida murraea 206 
Castor fiber 76 
Catastia kistrandella 149 
Catastia marginea 154 
Catocala promissa 161 
Catocala sponsa 161 
Catoplatus fabricii 135 
Catops borealis 198 
Catops fuscus 216 
Catops longulus 216 
Catoptria fulgidella 154 
Cauchas breviantennella 153 
Centromerus persimilis 117 
Cepphus grylle 90 
Ceraticelus bulbosus 117 
Ceratocombus corticalis 135 
Cercyon depressus 210 
Cercyon emarginatus 216 
Cercyon obsoletus 206 
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Ceriana conopsoides 180 
Ceruchus chrysomelinus 210 
Cerylon impressum 210 
Ceutorhynchus asperifoliarum 210 
Ceutorhynchus atomus 216 
Ceutorhynchus cochleariae 216 
Ceutorhynchus distinctus 210 
Ceutorhynchus fennicus 210 
Ceutorhynchus figuratus 210 
Ceutorhynchus griseus 210 
Ceutorhynchus hampei 216 
Ceutorhynchus hirtulus 206 
Ceutorhynchus ignitus 216 
Ceutorhynchus larvatus 216 
Ceutorhynchus malieri 210 
Ceutorhynchus pallidactylus 216 
Ceutorhynchus pallidicornis 210 
Ceutorhynchus pleurostigma 206 
Ceutorhynchus pulvinatus 210 
Ceutorhynchus puncticollis 206 
Ceutorhynchus rugulosus 216 
Chaetophora spinosa 204 
Chalcophora mariana 198 
Charadrius morinellus 90 
Charanyca trigrammica 157 
Chimarra marginata 174 
Chionodes violaceus 161 
Chlaenius costulatus 216 
Chlaenius nigricornis 206 
Chlaenius sulcicollis 198 
Chlaenius tristis 206 
Chlidonias niger 89 
Chloantha hyperici 161 
Chloroclystis v-ata ssp. relicta 153 
Chlorophorus herbstii 206 
Choerades ignea 180 
Choerades lapponica 180 
Choragus sheppardi 206 
Choristoneura hebenstreitella 154 
Chorosoma schillingi 136 
Chortodes brevilinea 157 
Chortodes extremus 161 
Chromoderus affinis 216 
Chrysoclista linneella 157 
Chrysoesthia drurella 161 
Chrysolina analis 210 
Chrysolina gypsophilae 199 
Chrysolina haemoptera 210 
Chrysolina hyperici 216 
Cicadetta montana 141 
Cicadula albingensis 142 
Cicurina cicur 116 
Cinclus cinclus 90 
Cionus longicollis 206 
Circus aeruginosus 90 
Circus cyaneus 90 
Cis fissicornis 206 
Cis micans 216 
Cixidia confinis 143 

Cixidia lapponica 143 
Cixius cambricus 142 
Clausilia dubia 110 
Claviger testaceus 211 
Cleonis pigra 216 
Cleopus pulchellus 206 
Cleorodes lichenaria 154 
Clepsis lindebergi 154 
Clepsis neglectana 154 
Clepsis nybomi 166 
Clepsis pallidana 161 
Clepsis sp. 167 
Cleptes nitidulus 191 
Clinocera wesmaeli 180 
Cliorismia ardea 180 
Cliorismia rustica 180 
Clossiana improba 161 
Clossiana thore ssp. thore 166 
Clossiana thore ssp. borealis 166 
Clossiana titania 157 
Clytus arietis 211 
Cnephasia alticolana 149 
Cnephasia communana 153 
Cnephasia incertana 155 
Cnephasia pasiuana 155 
Cobitis taenia 100 
Coccothraustes coccothraustes 90 
Cochlodina orthostoma 110 
Cochylidia heydeniana 155 
Cochylidia richteriana 153 
Cochylidia rupicola 155 
Cochylimorpha alternana 155 
Cochylis epilinana 167 
Cochylis hybridella 161 
Cochylis posterana 149 
CoeZiades ruber 211 
Coelioxys aurolimbata 188 
Coelioxys conoidea 188 
Coelioxys elongata 189 
Coelioxys inermis 191 
Coelioxys lanceolata 189 
Coelioxys vectis 188 
Coenagrion puella 126 
Coleophora absinthii 157 
Coleophora adelogrammella 157 
Coleophora albella 155 
Coleophora albitarsella 157 
Coleophora amellivora 155 
Coleophora anatipennella 157 
Coleophora artemisiella 157 
Coleophora badiipennella 162 
Coleophora brevipalpella 157 
Coleophora caelebipennella 157 
Coleophora carelica 153 
Coleophora chrysanthemi 162 
Coleophora colutella 162 
Coleophora conspicuella 155 
Coleophora cornutella 157 
Coleophora dianthi 157 
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Coleophora directella 155 
Coleophora gardesanella 157 
Coleophora granulatella 157 
Coleophora hackmani 157 
Coleophora hemerobiella 157 
Coleophora inulae 153 
Coleophora kuehnella 162 
Coleophora lithargyrinella 166 
Coleophora lixella 155 
Coleophora partitella 155 
Coleophora pyrrhulipennella 157 
Coleophora salicorniae 153 
Coleophora squalorella 149 
Coleophora squamosella 162 
Coleophora succursella 155 
Coleophora svenssoni 157 
Coleophora unigenella 153 
Colias hecla ssp. sulitelma 157 
Colias nastes 157 
Colias tyche ssp. werdandi 157 
Colletes floralis 191 
Colletes impunctatus 191 
Colletes marginatus 189 
Colobocyba biscissa 117 
Colan barnevillei 216 
Colostygia turbata 162 
Columella columella 110 
Colymbetes fuscus 199 
Combocerus glaber 206 
Conalia baudii 204 
Coniocleonus hollbergi 216 
Coniocleonus nebulosus 211 
Conistra erythrocephala 162 
Conistra rubiginosa 157 
Conobathra repandana 162 
Conops strigata 180 
Coregonus lavaretus 100 
Coregonus lavaretus lavaretus 100 
Coregonus lavaretus nilssoni 101 
Coregonus lavaretus paZlasi 100 
Coregonus paZlasi 100 
Coriomeris denticulatus 136 
Coriomeris scabricornis 134 
Coronella austriaca 96 
Corticaria fennica 216 
Corticaria foveola 211 
Corticaria pianula 206 
Corticeus fraxini 211 
Corticeus longulus 211 
Corynis amoena 186 
Cosmia pyralina 162 
Cossonus cylindricus 206 
Cossonus parallelepipedus 204 
Coturnix coturnix 81 
Crepidophorus mutilatus 206 
Crex crex 90 
Crunoecia irrorata 174 
Cryptarcha strigata 216 
Crypticus quisquilius 206 
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Cryptocephalus aureolus 211 
Cryptocephalus biguttatus 199 
Cryptocephalus bilineatus 211 
Cryptocephalus cordiger 199 
Cryptocephalus coryli 216 
Cryptocephalus cruciger 211 
Cryptocephalus exiguus 211 
Cryptocephalus flavipes 199 
Cryptocephalus hypochoeridis 206 
Cryptocephalus moraei 211 
Cryptocephalus nitidulus 211 
Cryptocephalus saliceti 211 
Cryptophagus fuscicornis 216 
Cryptophagus lysholmi 216 
Cryptophagus obsoletus 204 
Cryptophagus populi 211 
eteniopus sulphureus 204 
Ctenocephalides canis 183 
Ctenocephalides felis 183 
Cucujus cinnaberinus 204 
Cucujus haematodes 199 
Cucullia absinthii 157 
Cucullia argentea 157 
Cuculus canorus 90 
Cupida minimus 155 
Curimopsis setigera 211 
Cyanostolus aeneus 211 
Cyclophora punctaria 162 
Cyclophora quercimontaria 149 
Cydia caecana 157 
Cydia cornucopiae 162 
Cydia discretana 149 
Cydia leguminana 157 
Cydia lunulana 153 
Cydia medicaginis 153 
Cydia succedana 157 
Cylindroiulus caeruleocinctus 121 
Cylindroiulus londinensis 121 
Cylister oblongus 205 
Cyllodes ater 211 
Cynaeda dentalis 155 
Cyphaea latiuscula 216 
Cyphocleonus trisulcatus 199 
Cyrtanaspis phalerata 204 
Dasytes fusculus 216 
Decantha borkhauseni 162 
Dendrocopos leucotos 89 
Dendrocopos minor 89 
Dendroxena quadrimaculata 204 
Depressaria beckmanni 153 
Depressaria chaerophylli 155 
Depressaria libanotidella 155 
Depressaria pulcherrimella 162 
Deraeocoris punctulatus 136 
Dermestes ater 222 
Dermestes laniarius 216 
Dermestes palmi 216 
Deroceras sturanyi 111 
Deronectes latus 211 

Diasemia reticularis 149 
Dibolia depressiuscula 199 
Dicerca alni 207 
Dicerca furcata 211 
Dicerca moesta 211 
Dichrorampha aeratana 162 
Dichrorampha alpinana 158 
Dichrorampha cinerascens 167 
Dichrorampha consortana 158 
Dichrorampha heegerana 158 
Dichrorampha senectana 167 
Dichrorampha sylvicolana 155 
Dictyla convergens 136 
Dienerella clathrata 216 
Digitivalva reticulella 153 
Diloba caeruleocephala 162 
Dinothenarus pubescens 211 
Dioxys tridentata 189 
Dircaea quadriguttata 207 
Dirrhagofarsus attenuatus 204 
Discestra furca 167 
Ditylus laevis 207 
Diurnea fagella 155 
Dolerus ferrugatus 191 
Dolerus triplicatus 191 
Dolichomitus imperator 191 
Doloploca punctulana 167 
Donacia antiqua 211 
Donacia aureocincta 211 
Donacia brevicornis 207 
Donacia brevitarsis 207 
Donacia fennica 216 
Donacia marginata 211 
Donacia simplex 211 
Donacia tomentosa 222 
Dorcatoma serra 211 
Dorcatoma substriata 211 
Doros profuges 180 
Dorytomus dejeani 216 
Dorytomus hirtipennis 211 
Dorytomus lapponicus 216 
Dorytomus salicis 211 
Drapetes mordelloides 207 
Drassyllus exiguus 117 
Drilus concolor 207 
Drymus pilicornis 134 
Dryophthorus corticalis 207 
Dufourea dentiventris 191 
Dufourea inermis 189 
Dufourea minuta 189 
Dyschirius angustatus 216 
Dyschirius impunctipennis 211 
Dyschirius salinus 207 
Ebulea crocealis 162 
Ecanus glaber 216 
Ecliptopera capitata 166 
Ectoedemia agrimoniae 158 
Ectoedemia arcuatella 162 
Ectoedemia atrifrontella 167 



Ectoedemia longicaudella 167 
Ectoedemia subbimaculella 158 
Eicolyctus brunneus 214 
Eilema pygmaeolum 162 
Elachista bruuni 155 
Elachista dispilella 158 
Elachista imatrella 167 
Elachista littoricola 155 
Elachista ornithopodella 167 
Elachista ripula 167 
Elachista subocellea 158 
Elachista tetragonella 167 
Elachista triatomea 158 
Elachista vonschantzi 155 
Elaphria venustula 162 
Elasmostethus brevis 138 
Elatobia montelliella 167 
Eledona agricola 217 
Eliomys quercinus 75 
Emberiza aureola 89 
Emberiza hortulana 89 
Emblyna brevidens 117 
Ena obscura 110 
Endothenia marginana ssp. 
marginana 155 
Endothenia nigricostana 149 
Endothenia oblongana 158 
Endria nebulosa 142 
Endrosis sarcitrella 168 
Enicmus apicalis 217 
Enicmus histrio 217 
Enicmus lundbladi 217 
Entephria flavicinctata 158 
Entephria nobiliaria 158 
Ephemera lineata 124 
Ephestia mistralella 167 
Epiblema graphanum 162 
Epiblema obscuranum 158 
Epiblema similanum 167 
Epiblema trimaculanum 167 
Epirrhoe pupillata 158 
Epirrhoe tartuensis 167 
Epistrophella euchroma 180 
Epuraea guttata 211 
Epuraea longiclavis 217 
Epuraea longula 217 
Epuraea rufobrunnea 217 
Epuraea silesiaca 207 
Erebia medusa ssp. polaris 162 
Eremophila alpestris 89 
Erigone welchi 118 
Eriocampa umbratica 191 
Ethmia funerella 155 
Ethmia pyrausta 167 
Ethmia terminelia 153 
Euchalcia modestoides 158 
Eucilodes caucasicus 211 
Eucinetus caucasicus 211 
Eucinetus haemorrhoidalis 217 
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Eucnemis capucina 211 
Eucosma guentheri 155 
Eucosma pupillana 162 
Eucosma suomiana 162 
Eudonia laetella 167 
Eulamprotes plumbella 167 
Eulamprotes superbella 158 
Eulithis pyropata 162 
Euomphalia strigella 111 
Eupithecia cauchiata 167 
Eupithecia dodoneata 162 
Eupithecia egenaria 158 
Eupithecia fennoscandica 155 
Eupithecia irriguata 167 
Eupithecia orphnata 162 
Eupithecia pernotata 158 
Eupontania reticulatae 191 
Eurodryas aurinia 158 
Eurydema dominulus 135 
Euryopicoris fennicus 136 
Euryopicoris nitidus 136 
Eustrophus dermestoides 204 
Eutomostethus gagathinus 191 
Euxoa lidia 162 
Euxoa recussa 158 
Euzophera cinerosella 158 
Exocentrus lusitanus 217 
Falco columbarius 89 
Falco peregrinus 89 
Falco rusticolus 89 
Falco subbuteo 92 
Falco tinnunculus 90 
Ficedula parva 90 
Fleutiauxellus maritimus 217 
Gabrius bescidicus 207 
Galeruca laticollis 212 
Galeruca melanocephala 199 
Galerueella grisescens 212 
Galleria mellonella 162 
Gallinago media 81 
Gallinula chloropus 89 
Gammaracanthus lacustris 120 
Gasterophilus intestinalis 182 
Gastropacha quercifolia 166 
Gavia arctica 92 
Gavia stellata 90 
Geocoris ater 136 
Geoica setulosa 142 
Geophilus carpophagus 121 
Geophilus electricus 121 
Geotrupes vernalis 199 
Gerris najas 136 
Gerris sphagnetorum 136 
Gilpinia fennica 191 
Glaucopsyche alexis 158 
Globicornis corticalis 222 
Glossosoma nylanderi 175 
Gnathoncus nidorum 212 
Gnorimoschema nordlandicolellum 158 

Gnorimoschema streliciellum 155 
Gnorimoschema valesiellum 162 
Gnypeta ripicola 217 
Gonianotus marginepunctatus 135 
Gonioctena flavicornis 207 
Graptodytes bilineatus 217 
Gravesteiniella boldi 141 
Griselda stagnana 158 
Gulo gulo 75 
Gymnetron rostellum 212 
Gynaephora selenitica 158 
Habrophlebia fusca 124 
Hadena albimacula 162 
Hadena compta 162 
Haliaeetus albicilla 89 
Halichoerus grypus 76 
Halictus confusus 189 
Haliplus fluviatilis 217 
Haliplus varius 212 
Halobrecta puncticeps 217 
Halosalda lateralis 136 
Halyzia sedecimguttata 222 
Hapalarea pygmaea 207 
Harpalus anxius 199 
Harpalus distinguendus 199 
Harpalus nigritarsis 217 
Harpalus rubripes 212 
Hartigia etorofensis 190 
Hartigia linearis 190 
Hartigia nigra 190 
Hedobia imperialis 207 
Hedychridium zelleri 190 
Heinemannia laspeyrella 158 
Heliothis viriplaca 162 
Hemaris tityus 158 
Hemerobius micans 145 
Hemithea aestivaria 149 
Hendelia beckeri 180 
Hephathus nanus 141 
Heptamelus ochroleucus 191 
Heptaulacus villosus 217 
Herminia lunalis 156 
Hesperia comma ssp. catena 162 
Hesperia comma ssp. comma 163 
Hesperocorixa castanea 136 
Heterocerus flexuosus 212 
Heterocerus hispidulus 217 
Heterocerus obsoletus 212 
Heterogaster urticae 135 
Heterothops praevius 212 
Hirudo medicinalis 107 
Hister bissexstriatus 199 
Hister funestus 217 
Hofmannophila pseudospretella 168 
Hololepta plana 204 
Holopyga inflammata 190 
Holopyga metallica 190 
Homoeosoma sinuellum 163 
Romanotus sanguinolentus 191 
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Hoplitis robusta 190 
Hoplitis tuberculata 191 
Hydaticus transversalis 212 
Hydnobius tibialis 217 
Hydraecia petasitis 163 
Hydraecia ultima 167 
Hydraena pulchella 217 
Hydrochara caraboides 212 
Hydrochus carinatus 212 
Hydroglyphus hamulatus 212 
Hydroporus discretus 217 
Hydroporus elongatulus 207 
Hydroporus gyllenhalii 217 
Hydropsyche saxonica 175 
Hydroptila dampfi 175 
Hydrosmecta tenella 217 
Hydrothassa glabra 212 
Hylaeus angustatus 188 
Hylaeus annularis 191 
Hylaeus nigritus 191 
Hylesinus crenatus 217 
Hylesinus fraxini 217 
Hylis cariniceps 212 
Hylochares cruentatus 199 
Hymenophorus doublieri 199 
Hypera denominanda 217 
Hypera diversipunctata 217 
Hypera obovata 217 
Hypera plantaginis 217 
Hypera postica 212 
Hypera viciae 212 
Hypera zoilus 217 
Hyperaspis inexpectata 217 
Hypercallia citrinalis 158 
Hyphoraia aulica 158 
Hypnogyra glabra 204 
Hypocaccus rugiceps 217 
Hypoderma bovis 182 
Hypodryas maturna 166 
Hyponephele lycaon 149 
Hypoxystis pluviaria 158 
Hypulus bifasciatus 217 
Idaea muricata 163 
Ipidia sexguttata 204 
Ipimorpha contusa 163 
Ischnoglossa obscura 217 
Ischnopoda coarctata 217 
Isogenus nubecula 128 
Isoperla difformis 128 
Isophrictis anthemidella 155 
Issoria lathonia 163 
Iulus scanicus 121 
Iziphya bufo 142 
]alla dumosa 135 
]ynx torquilla 89 
Kelisia sabulicola 141 
Keroplatus tipuloides 182 
Klimeschia transversella 155 
Klimeschiopsis kiningerella 163 
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Konowia megapolitana 190 
Labidostomis tridentata 212 
Lacanobia w-latinum 158 
Laccophilus biguttatus 217 
Lacon conspersus 217 
Lacon fasciatus 217 
Lacon lepidopterus 204 
Laemostenus terricola 222 
Lamellocossus terebra 163 
Lampetra fluviatilis 101 
Lamprochernes chyzeri 117 
Lampronia morosa 158 
Lamprotes c-aureum 167 
Lanius collurio 90 
Lanius excubitor 90 
Larus fuscus 89 
Larus ridibundus 89 
Lasioglossum aeratum 189 
Lasioglossum morio 188 
Lasioglossum nitidiusculum 190 
Lasioglossum quadrinotatulum 190 
Lasioglossum sexnotatulum 192 
Lasioglossum villosulum 192 
Lasiommata megera 149 
Lasionycta leucocycla 163 
Lasionycta leucocycla ssp. 
dovrensis 163 
Lasionycta staudingeri 166 
Lasius meridionalis 190 
Latridius brevicollis 207 
Lebia cyanocephala 199 
Lebradea flavovirens 142 
Leiodes badia 207 
Leiodes fracta 217 
Leiodes rubiginosa 217 
Leiopus nebulosus 218 
Leiopus punctulatus 199 
Lemonia dumi 159 
Lepthyphantes keyserlingi 117 
Leptura maculata 212 
Leptura nigripes 212 
Leptura pubescens 207 
Leptura thoracica 204 
Leptusa ruficollis 218 
Lesteva punctata 204 
Levipalpus hepatariellus 159 
Libellula fulva 126 
Limax marginatus 111 
Limicola falcinellus 90 
Limnebius crinifer 212 
Limnephilus diphyes 175 
Limnephilus femoralis 175 
Limosa lapponica 90 
Limosa limosa 89 
Liocola marmorata 212 
Liodopria serricornis 212 
Liogluta longiuscula 218 
Liogluta pagana 218 
Lissodema cursor 212 

Lithophane ornitopus 163 
Lobesia euphorbiana 163 
Longitarsus apicalis 218 
Longitarsus fulgens 218 
Longitarsus holsaticus 218 
Longitarsus lycopi 218 
Longitarsus parvulus 212 
Longitarsus tabidus 218 
Lopheros rubens 207 
Lopinga achine 163 
Lordithon pulchellus 218 
Lordithon trinotatus 218 
Loricula elegantula 136 
Loxostege ephippialis 153 
Lullula arborea 90 
Lutra lutra 76 
Lycaena dispar 155 
Lycaena helle 159 
Lycaena phlaeas ssp. polaris 159 
Lycoperdina succincta 207 
Lyctocoris campestris 136 
Lyctus linearis 199 
Lygephila viciae 159 
Lynxlynx 76 
Lyonetia prunifoliella 159 
Lype reducta 175 
Macrogastra plicatula 111 
Macrolophus nubilus 136 
Macrophya carinthiaca 192 
Macrophya rufipes 192 
Macroplax preyssleri 136 
Macroplea pubipennis 212 
Maculinea arion 153 
Magdalis barbicornis 212 
Malachius aeneus 212 
Maniola jurtina 163 
Mantura rustica 218 
Margarinotus bnmneus 212 
Margarinotus neglectus 207 
Margarinotus purpurascens 218 
Margaritifera margaritifera 110 
Mecinus collaris 218 
Megachile bombycina 188 
Megachile centuncularis 188 
Megachile circumcincta 192 
Megachile ericetorum 188 
Megachile lagopoda 192 
Megachile pyrenaea 190 
Megacoelum infusum 136 
Megarhyssa rixator 192 
Megarhyssa superba 192 
Megatoma pubescens 218 
Megophthalmus scanicus 142 
Melanchra persicariae 166 
Melandrya barbata 205 
Melandrya dubia 218 
Melanitta nigra 90 
Melanophila acuminata 218 
Melanophila cyanea 213 



Melasis buprestoides 207 
Meligethes exilis 207 
Meligethes ovatus 218 
Melissoblaptes zelleri 155 
Melitaea cinxia 159 
Melitaea diamina 155 
Melitta leporina 192 
Meloe brevicollis 199 
Meloe proscarabaeus 205 
Melophagus ovinus 182 
Mendesia Jarinella 153 
Merrifieldia baliodactyla 159 
Merrifieldia leucodactyla 163 
Merrifieldia tridactyla 156 
Mesophleps silacella 163 
Mesosa myops 205 
Meta menardi 116 
Metapanamomops kaestneri 117 
Methocha ichneumonides 192 
Metretopus alter 125 
Metzneria aestivella 153 
Metzneria aprilella 163 
Metzneria neuropterella 163 
Metzneria santalinelia 156 
Miarus distinctus 212 
Micaria formicaria 117 
Micaria fulgens 117 
Micridium halidaii 218 
Microdiprion fuscipennis 192 
Micropeplus fulvus 212 
Micropeplus porcatus 199 
Microrhagus lepidus 218 
Microrhagus lindbergi 222 
Microstega hyalinalis 159 
Microthrix similella 156 
Milvus migrans 89 
Minettia desmometopa 180 
Mioxena blanda 117 
Molanna nigra 175 
Mompha miscella 159 
Mompha terminelia 163 
Monaphis antennata 142 
Monochamus urussovii 212 
Monochroa ferrea 159 
Monochroa servella 159 
Monopis imella 163 
Monopsyllus ingades ingades 183 
Monotoma spinicollis 218 
Mordellistena rhenana 218 
Muirodelphax aubei 141 
Mustela lutreola 73 
Mustela putorius 76 
Mycetochara humeralis 212 
Mycetophagus atomarius 207 
Mycetophagus quadriguttatus 199 
Mycetophagus quadripustulatus 222 
Myelois circumvolutus 163 
Myllaena brevicornis 218 
Myotis nattereri 75 
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Myrmedobia coleoptrata 137 
Myrmica gallienii 192 
Myrmica hellenica 189 
Mythimna pudorina 166 
Myxas glutinosa 111 
Nabis pseudoferus 137 
Nanophyes circumscriptus 218 
Nanophyes sahlbergi 207 
Natrix natrix 96 
N earctaphis vera 141 
Nebria livida 218 
Nehalennia speciosa 126 
Neides tipularius 137 
Nemapogon fungivorellus 156 
Nematinus bilineatus 192 
Nematus lonicerae 194 
Nematus tavastiensis 194 
Nemocoris falleni 137 
Nemophora cupriacella 153 
Nemophora metallica 159 
Nemoura dubitans 128 
Neoalticomerus formosus 180 
N eomida haemorrhoidalis 207 
Neophytobius muricatus 218 
Neophytobius quadrinodosus 212 
Neurotoma iridescens 192 
Neustrotia candidula 166 
Nicrophorus humator 218 
Niditinea fuscella 163 
Nineta inpunctata 145 
NivelZia sanguinosa 207 
Nola karelica 163 
Nomada armata 189 
Nomada fulvicornis 189 
Nomada goodeniana 190 
Nomada integra 186 
N omada marshamella 190 
Nomada moeschleri 189 
N omada obtusifrons 190 
N omada opaca 189 
Nomada stigma 189 
Normandia nitens 218 
Notaris bimaculatus 213 
Nothris verbascella 159 
Notiophilus aesthuans 207 
Notostira elongata 135 
Notostira erratica 135 
Nuctenea ixobola 115 
Nyctea scandiaca 89 
Nycteola revayana 163 
Obrium cantharinum 213 
Ochetostethus nanus 135 
Ochetostethus opacus 135 
Ochsenheimeria taurella 149 
Ochthebius bicolon 218 
Octotemnus mandibularis 205 
Ocypus aeneocephalus 213 
Ocypus melanarius 213 
Ocypus nero 207 

Ocypus picipennis 218 
Odynerus melanocephalus 190 
Odynerus reniformis 190 
Oedemera croceicollis 213 
Oenanthe oenanthe 90 
Oenopia conglobata 213 
Oestrus ovis 182 
Oidaematophorus lithodactylus 163 
Oidaematophorus rogenhoferi 153 
Olethreutes aquilonanus 156 
Olethreutes noricanus 163 
Olindia schumacherana 156 
Omalium excavatum 207 
Onthophagus fracticornis 199 
Onthophagus gibbulus 205 
Onthophagus nuchicornis 199 
Onthophagus similis 199 
Opatrum sabulosum 213 
Ophonus puncticollis 213 
Opigena polygona 163 
Oplocephala haemorrhoidalis 207 
Oplosia fennica 213 
Opostega auritella 159 
Orchesia undulata 207 
Orsodacne cerasi 207 
Orthetrum coerulescens 126 
Orthocephalus brevis 135 
Orthotomicus longicollis 208 
Orthotylus flavinervis 137 
Orthotylus prasinus 135 
Orthotylus viridinervis 137 
Orussus abietinus 186 
Osmia leaiana 190 
Osmia pilicornis 192 
Osmoderma eremita 205 
Ostrinia palustralis 159 
Otiorhynchus arcticus 218 
Otiorhynchus rugifrons 208 
Otiorhynchus tristis 208 
Oxycera dives 179 
Oxycera freyi 179 
Oxycera trilineata 179 
Oxychilus alliarius 111 
Oxyporus mannerheimii 213 
Oxytelus piceus 205 
Ozyptila claveata 117 
Ozyptila gertschi 116 
Pabulatrix pabulatricula 163 
Pachnephorus pilosus 208 
Pachybrachis hieroglyphicus 213 
Pachyneura fasciata 180 
Pammene albuginana 156 
Pammene aurana 163 
Pammene fasciana 163 
Pammene splendidulana 156 
Pamphilius nemorum 192 
Pamphilius thorwaldi 190 
Panageus cruxmajor 213 
Pandion haliaetus 90 
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Panemeria tenebrata 163 
Panarpa hybrida 145 
Panurginus romani 189 
Panurus biarmicus 90 
Paracletus cimiciformis 142 
Paradiarsia punicea 156 
Paraleptophlebia submarginata 124 
Paraleptophlebia werneri 124 
Paranematus lonicerae 194 
Paranematus tavastiensis 194 
Paranopleta inhabilis 218 
Parasemidalis fuscipennis 145 
Paraswammerdamia albicapitella 156 
Paratalanta hyalinalis 159 
Parectopa gradatella 156 
Parnassius apollo 163 
Parnassius mnemosyne 159 
Paromalus flavicornis 208 
Parornix finitimella 156 
Parus cinctus 90 
Passer domesticus 90 
Pediasia contaminella 159 
Pelecotoma fennica 213 
Pellenes lapponicus 117 
Pellenes tripunctatus 117 
Pelochrista caecimaculana 156 
Pelochrista huebneriana 159 
Pelochrista infidana 156 
Peltis grossa 218 
Pempeliella dilutella 159 
Pempeliella ornatella 159 
Pemphredon baltica 192 
Pemphredon fennica 194 
Pentaphyllus testaceus 213 
Pentatoma rufipes 137 
Peponocranium praeceps 116 
Perconia strigillaria 163 
Perdix perdix 90 
Perforatella bidentata 111 
Periclista lineolata 194 
Perisoreus infaustus 90 
Peritrechus angusticollis 137 
Peritrechus nubilus 137 
Perizoma minoratum 159 
Pernis apivorus 90 
Pexicopia malvella 163 
Phaenops cyanea 213 
Phalacrus corruscus 199 
Phalacrus fimetarius 199 
Phalonidia gilvicomana 156 
Phibalapteryx virgata 159 
Philereme transversata 159 
Philereme vetulata 159 
Philomachus pugnax 90 
Philonthus caucasicus 208 
Philonthus confinis 213 
Philonthus discoideus 218 
Philonthus diversipennis 215 
Philonthus ebeninus 218 
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Philonthus longicornis 218 
Philonthus parvicornis 213 
Philonthus punctus 199 
Philonthus ventralis 213 
Philopotamus montanus 175 
Phimodera humeralis 135 
Phloiotrya rufipes 218 
Phoca hispida botnica 76 
Phoca hispida saimensis 75 
Photedes brevilinea 157 
Phryganophilus ruficollis 208 
Phthiria pulicaria 180 
Phycita roborella 164 
Phyllonorycter lantaneellus 159 
Phyllonorycter pomonellus 164 
Phyllonorycter tristrigellus 164 
Phylloscopus collybita 89 
Phyllotreta atra 218 
Phyllotreta exclamationis 208 
Phyllotreta ochripes 218 
Phymatodes alni 208 
Phymatodes testaceus 208 
Phymatura brevicollis 213 
Phytobaenus amabilis 213 
Phytocoris insignis 135 
Phytocoris tiliae 137 
Phytocoris ulmi 137 
Phytoecia cylindrica 213 
Phytoecia nigricornis 199 
Phytometra viridaria 159 
Picoides tridactylus 90 
Picus canus 90 
Piesma capitatum 134 
Piesma salsolae 134 
Pikonema insigne 192 
Pilophorus confusus 137 
Pima boisduvaliella 153 
Pionosomus varius 137 
Pisidium personatum 111 
Pisidium pseudosphaerium 111 
Pisidium subtilestriatum 111 
Pisidium supinum 110 
Pityogenes irkutensis 218 
Plagionotus arcuatus 205 
Platyarthrus hoffmanseggi 120 
Platycerus caraboides 213 
Platycleis denticulata 129 
Platydema violaceum 205 
Platynaspis luteorubra 208 
Platyptilia nemoralis 167 
Platyrhinus resinosus 213 
Platysoma elongatum 205 
Platystethus alutaceus 208 
Platystethus capito 208 
Plectophloeus nitidus 213 
Plegaderus caesus 213 
Plutella hyperboreella 164 
Podalonia affinis 192 
Poecilium alni 208 

Pogonocherus hispidus 213 
Poliobrya umovii 156 
Polymerus cognatus 135 
Polymerus lammesi 137 
Polymerus vulneratus 137 
Polypogon lunalis 156 
Pontania reticulatae 191 
Pontopristia boreoalpina 192 
Poophagus sisymbrii 199 
Potamanthus luteus 124 
Prionus coriarius 219 
Prionychus ater 219 
Prionychus melanarius 208 
Pristiphora maesta 192 
Pristiphora robusta 192 
Pristiphora sootryeni 192 
Prochoreutis solaris 159 
Protichneumon fusorius 192 
Protichneumon pisorius 194 
Protonemura intricata 128 
Psallus wagneri 137 
Psallus varians 137 
Psammodius sulcicollis 208 
Psammoecus bipunctatus 213 
Pselnophorus heterodactylus 159 
Pseudanostirus globicollis 208 
Pseudatemelia jlavifrontella 164 
Pseudeuglenes pentatomus 219 
Pseudicius encarpatus 117 
Pseudoaricia nicias 166 
Pseudoclavellaria amerinae 189 
Pseudoheptamelus runari 192 
Pseudopanthera macularia 159 
Pseudophilotes baton 153 
Pseudostyphlus pillumus 199 
Pseudotelphusa scalella 149 
Psilocephala ardea 180 
Psilocephala rustica 180 
Psithyrus barbutellus 190 
Psithyrus quadricolor 189 
Psophus stridulus 129 
Psylliodes chrysocephala 213 
Psylliodes cucullata 219 
Psylliodes hyoscyami 199 
Psylliodes marcida 222 
Ptenidium punctatum 213 
Pteromys volans 75 
Pterophorus tridactyla 156 
Pterostichus aterrimus 219 
Pterostichus gracilis 213 
Pterostichus quadrifoveolatus 213 
Pterotopteryx dodecadactyla 159 
Ptiliolum caledonicum 219 
Ptiliolum stockmanni 208 
Ptilium minutissimum 213 
Ptinus rufipes 219 
Ptinus sexpunctatus 219 
Pulex irritans 183 
Pygolampis bidentata 137 



Pyralis lienigialis 168 
Pyramidophorus flavoguttatus 194 
Pyrausta auratus 149 
Pyrausta cingulatus 159 
Pyrausta nigratus 149 
Pyrausta ostrinalis 156 
Pyrausta sanguinalis 159 
Pyrgus alveus 166 
Pyrgus andromedae 164 
Pytho abieticola 213 
Pytho kolwensis 208 
Quedius assimilis 222 
Quedius lundbergi 208 
Quedius microps 213 
Rangifer tarandus fennicus 76 
Raptobaetopus tenellus 125 
Rattus rattus 73 
Rhabdiopteryx acuminata 128 
Rhacopus attenuatus 204 
Rhacopus sahlbergi 219 
Rhaebothorax foveata 117 
Rhagades pruni 164 
Rhamnusium bicolor 205 
Rhantus bistriatus 199 
Rhantus fennicus 208 
Rhizophagus puncticollis 199 
Rhopalus conspersus 137 
Rhopalus subrufus 137 
Rhyacophila jasciata 175 
Rhyparia purpurata 167 
Rhyparochromus phoeniceus 135 
Ripidius quadriceps 219 
Rophites vulgaris 189 
Sacium pusillum 214 
Salda morio 137 
Salda muelleri 137 
Saidula palustris 137 
Salmo salar 100 
Salmo salar m. sebago 99 
Salmo trutta 101 
Salmo trutta m. trutta 100 
Salvelinus alpinus 100, 101 
Saperda perforata 219 
Saprinus immundus 214 
Saprinus planiusculus 214 
Saprinus rugifer 208 
Sapyga clavicornis 192 
Satilatlas britteni 116 
Satyrium w-album 164 
Saxicola rubetra 90 
Scaphisoma balcanicum 222 
Scardia boletella 166 
Schiffermuelleria stroemella 167 
Scintillatrix rutilans 205 
Sciocoris cursitans 134 
Sciota fumella 164 
Sciota lucipetella 164 
Sciota rhenella 149 
Scolitantides orion 160 
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Scoloposcelis obscurella 137 
Scopula corrivalaria 160 
Scopula decorata 149 
Scopula rubiginata 160 
Scopula virgulata 166 
Scotodes annulatus 214 
Scraptia fuscula 214 
Scrobipalpa salinelia 154 
Scrobipalpopsis petasitis 164 
Scrobipalpula diffluella 167 
Scythris disparella 164 
Scythris empetrella 160 
Scythris laminella 154 
Scythris noricella 167 
Scythris obscurella 160 
Scythris palustris 164 
Scythropia crataegella 160 
Selatosomus nigricornis 219 
Selenodes karelicus 160 
Semblis atrata 174 
Semblis phalaenoides 175 
Sericoda bogemannii 205 
Sesia bembeciformis 164 
Sibinia primita 214 
Sigara jaZZenoidea 137 
Sigara hellensii 135 
Sigara longipalis 137 
Silo pallipes 175 
Silpha obscura 208 
Silpha tristis 219 
Silurus glanis 99 
Silvanus unidentatus 208 
Sirex atricornis 192 
Sisyra jutlandica 144 
Sisyra terminalis 145 
Sitochroa palealis 160 
Sitona humeralis 219 
Sitona macularius 219 
Sitona puncticollis 219 
Smaragdina affinis 219 
Smaragdina cyanea 208 
Smaragdina salicina 208 
Smicronyx smreczynskii 219 
Smynthurodes betae 142 
Solva interrupta 180 
Somatochlora sahlbergi 127 
Sophronia gelidella 154 
Sophronia humerella 154 
Sophronia sicariella 160 
Sorhagenia lophyrella 164 
Spaelotis ravida 160 
Spatalistis bifasciana 164 
Sphaeriestes reyi 222 
Sphaeriestes stockmanni 219 
Sphaeroderma testaceum 208 
Sphaerosoma pilosum 219 
Sphecodes ferruginatus 192 
Sphecodes miniatus 192 
Sphecodes puncticeps 190 

Sphecodes reticulatus 192 
Sphecomyia vespiformis 180 
Sphegina clunipes 180 
Sphegina elegans 180 
Sphegina kimakowici 180 
Sphegina montana 180 
Sphegina sibirica 182 
Sphegina spheginea 180 
Sphingonotus caerulans 129 
Sphodrus leucophthalmus 222 
Spilomyia diophthalma 182 
Stagmatophora anonymella 160 
Stagonomus pusillus 137 
Standfussiana simulans 160 
Staphylinus caesareus 214 
Stelis minuta 192 
Stelis ornatula 189 
Stelis phaeoptera 192 
Stelis punctulatissima 192 
Stelis signata 190 
Stenelmis canaliculata 219 
Stenocorus meridianus 214 
Stenoptilia islandica 156 
Stenoptilia pelidnodactyla 164 
Stenoptinea cyaneimarmorella 167 
Stenastola dubia 219 
Stenus cautus 219 
Stenus circularis 219 
Stenus excubitor 222 
Stenus longitarsis 219 
Stenus subarcticus 219 
Stephanopachys linearis 219 
Stephanopachys substriatus 219 
Stephensia brunnichella 156 
Stephostethus alternans 219 
Stephostethus angusticollis 214 
Sterna albifrons 89 
Sterna caspia 89 
Stigmella basiguttella 156 
Stigmella catharticella 164 
Stigmella crataegella 160 
Stigmella dryadella 164 
Stigmella filipendulae 160 
Stigmella hybnerella 160 
Stigmella lonicerarum 160 
Stigmella malella 167 
Stigmella perpygmaeella 164 
Stigmella plagicolella 168 
Stigmella ulmivora 164 
Stigmus pendulus 190 
Stilbus testaceus 214 
Strangalia attenuata 205 
Streptopelia turtur 89 
Streptopelia decaocto 89 
Strongylocoris steganoides 135 
Strophosoma fulvicorne 214 
Sturnus vulgaris 91 
Sulcacis fronticornis 222 
Syedra cavernarum 116 
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Tinocallis 142 
Tinocallis 142 

minuta 190 
Tischeria heinemanni 164 
Titanoeca vsczmJ'11n:nhzlus 
Titanoeca quadriguttata 
ztano~;zvfwn artemisiae 

164 219 
164 

214 

214 
Tricca figurata 118 

Troilus luridus 135 

TI·ox sabulosus 199 

Udea accolalis 149 
Udea elutalis 156 
Uleiota 205 
Uloma 220 
Unia crassus 110 
Unia 111 
Uria aalge 89 
Urocerus 186 
Uroleucon murale 142 

arctos 76 
Ussurinus nobilis 190 

205 
Vallonia excentrica 
Variimorda viliosa 214 
Velia saulii 137 

111 
111 

Kasvit sienet 
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Alchemilla propinqua 243 
Alchemilla samuelssonii 238 
Aleurodiscus fennicus 293 
Alisma wahlenbergii 234 
Allium schoenoprasum var. 
sibiricum 238 
Allium ursinum 238 
Allium vineale 238 
Amanita ceciliae 285 
Amanita gemmata 285 
Amanita magnivolvata 285 
Amaurodon cyaneus 296 
Amaurodon mustialaensis 293 
Amaurodon viridis 293 
Amblyodon dealbatus 252 
Amblystegium confervoides 250 
Amblystegium humile 259 
Amblystegium radicale 259 
Amblystegium saxatile 259 
Amblystegium tenax 251 
Ammophila arenaria 234 
Amylocorticium subincarnatum 297 
Amylocorticium subsulphureum 297 
Amylocystis lapponica 297 
Amyloporia crassa 296 
Amyloporia sitchensis 296 
Amylostereum areolatum 300 
Anagallis minima 233 
Anastrophyllum cavifolium 254 
Anastrophyllum hellerianum 262 
Anastrophyllum michauxii 254 
Anastrophyllum sphenoloboides 254 
Anchusa officinalis 238 
Andreaea blyttii 259 
Andreaea nivalis 259 
Androsace septentrionalis 233 
Anemone patens 233 
Anemone pulsatilla 228 
Anemone trifolia 238 
Anemone vernalis 234 
Anoectangium aestivum 259 
Anomobryum filiforme 252 
Anomobryum julaceum 252 
Anomodon rugelii 251 
Anomoporia albolutescens 296 
Anomoporia bombycina 300 
Anomoporia myceliosa 298 
Antennaria ciliata 238 
Antennaria lanata 238 
Antennaria nordhageniana 234 
Antennaria porsildii 238 
Antennaria villifera 238 
Anthemis cotula 243 
Anthracoidea altera 315 
Anthracoidea arenaria 317 
Anthracoidea caricis-pallescentis 317 
Anthracoidea hostianae 313 
Anthracoidea laxae 315 
Anthracoidea leioderma 317 
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Anthracoidea pseudirregularis 317 
Anthyllis vulneraria ssp. 
lapponica 244 
Anthyllis vulneraria ssp. 
polyphylla 232 
Antrodia albobrunnea 300 
Antrodia infirma 298 
Antrodia mellita 298 
Antrodia primaeva 298 
Antrodia pulvinascens 298 
Antrodia ramentacea 300 
Antrodiella americana 298 
Antrodiella citrinella 298 
Aongstroemia longipes 252 
Aphanorhegma patens 266 
Aporpium caryae 299 
Arachnopeziza aurelia 308 
Archidium alternifolium 252 
Arctagrostis latifolia 234 
Arctium nemorosum 233 
Arctoa hyperborea 266 
Arctophila fulva 232 
Arctophila fulva var. pendulina 232 
Arenaria norvegica 233 
Arenaria pseudofrigida 238 
Armeria maritima ssp. elongata 233 
Armeria maritima ssp. Intermedia 232 
Armeria maJ'itima ssp. sibirica 233 
Armillaria ectypa 279 
Arnellia fennica 254 
Arnica angustifolia 234 
Artemisia campestris ssp. 
bottnica 232 
Arthonia heivala 325 
Arthonia incarnata 328 
Arthonia leucopellaea 326 
Arthonia spadicea 325 
Arthothelium ruanum 328 
Asarum europaeum 234 
Ascocoryne turficola 311 
Ascotremella faginea 308 
Asperula tinctoria 233 
Asplenium adulterinum 233 
Asplenium ruta-muraria 234 
Asplenium trichomanes ssp. 
quadrivalens 238 
Asterella lindenbergiana 254 
Asterophora parasitica 279 
Asterostroma laxum 300 
Astragalus glycyphyllos 232 
Athalamia hyalina 262 
Athelia sibirica 296 
Athelia subovata 300 
Atriplex calotheca 238 
Atriplex glabriuscula 238 
Atriplex hasfata 238 
Aurantioporus fissilis 298 
Bacidia fraxinea 326 
Bacidia laurocerasi 328 

Bacidia rubella 328 
Bactrospora brodoi 321 
Bactrospora dryina 321 
Baeospora myriadophylla 278 
Barbula cylindrica 266 
Batrachospermum arcuatum 271 
Batrachospermum atrum 270 
Batrachospermum virgato
decaisneanum 271 
Bauerago abstrusa 317 
Bazzania tricrenata 262 
Bistorta major 243 
Blechnum spicant 228 
Blysmus compressus 234 
Bolbitius reticulatus 281 
Boletopsis leucomelaena 298 
Boletus appendiculatus 285 
Boletus calopus 277 
Boletus gabretae 285 
Boletus impolitus 277 
Boletus queletii 279 
Boletus radicans 278 
Boletus satanas 286 
Boletus suspectus 277 
Botrychium boreale 235 
Botrychium lanceolatum 235 
Botrychium lunaria 238 
Botrychium matricariifolium 235 
Botrychium multifidum 238 
Botrychium simplex 233 
Botrychium virginianum 233 
Botryobasidium medium 300 
Bovista aestivalis 290 
Bovista dryina 291 
Bovista paludosa 289 
Bovista polymorpha 290 
Bovista pusilliformis 289 
Bovista tomentosa 289 
Bovistella radicata 288 
Brachythecium campestre 260 
Brachythecium collinum 252 
Brachythecium latifolium 260 
Brachythecium trachypodium 260 
Bromus benekenii 232 
Bromus secalinus 243 
Bryoerythrophyllum ferruginascens 
Bryoglossum rehmii 309 
Bryoria bicolor 325 
Bryoria nadvornikiana 328 
Bryoria nitidula 326 
Bryoria smithii 326 
Bryoria tenuis 325 
Bryum archangelicum 260 
Bryum cryophilum 251 
Bryum knowltonii 260 
Bryum lacustre 260 
Bryum longisetum 251 
Bryum mamillatum 252 
Bryum marratii 252 

251 
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Bryum neodamense 252 
Bryum nitidulum 252 
Bryum oblongum 266 
Bryum rutilans 266 
Bryum turbinatum 260 
Bryum uliginosum 260 
Bryum warneum 250 
Bryum wrightii 252 
Buxbaumia viridis 251 
Calicium abietinum 326 
Calicium adaequatum 331 
Calicium adspersum 326 
Calicium denigratum 331 
Calicium lenticulare 321 
Calicium quercinum 325 
Callithamninion roseum 270 
Calocybe cerina 281 
Calocybe chrysenteron 281 
Calocybe onychina 281 
Caloplaca biatorina 325 
Caloplaca chrysodeta 331 
Caloplaca cirrochroa 325 
Caloplaca coronata 325 
Caloplaca decipiens 331 
Caloplaca lucifuga 325 
Caloplaca obscurella 331 
Caloplaca suspiciosa 328 
Caloplaca tetraspora 328 
Caloplaca thallincola 328 
Caloplaca variabilis 321 
Calypogeia fissa 266 
Calypogeia suecica 254 
Calypso bulbosa 235 
Camarophyllopsis foetens 279 
Camarophyllopsis schulzeri 279 
Camarophyllus colemannianus 279 
Camarophyllus flavipes 281 
Camarophyllus lacmus 281 
Camarophyllus russocoriaceus 278 
Camarops polysperma 306 
Camelina alyssum 243 
Camelina macraearpa 243 
Campanula cervicaria 235 
Campanula rotundifolia ssp. 
gieseckiana 238 
Campanula uniflora 238 
Campyliadelphus elodes 252 
Campylium elodes 252 
Campylium laxifolium 251 
Campylium radicale 259 
Campylophyllum halleri 260 
Candelabrochaete verruculosa 296 
Cantharellus melanoxeros 300 
Cardamine flexuosa 233 
Cardamine impatiens 233 
Cardamine parviflora 233 
Carduus nutans 243 
Carex appropinquata 235 
Carex arctogena 238 
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Carex atherodes 238 
Carex atrofusca 238 
Carex bohemica 235 
Carex caryophyllea 235 
Carex fuliginosa ssp. misandra 238 
Carex hartmanii 233 
Carex heleonastes 235 
Carex holostoma 238 
Carex hostiana 235 
Carex laxa 238 
Carex lepidocarpa ssp. jemtlandica 235 
Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa 233 
Carex lepidocarpa var. jemtlandica 235 
Carex lepidocarpa var. lepidocarpa 233 
Carex maritima 228 
Carex microglochin 233 
Carex montana 228 
Carex ornithopoda 232 
Carex otrubae 235 
Carex paniculata 235 
Carex pulicaris 235 
Carex remota 233 
Carex riparia 238 
Carex viridula var. bergrothii 235 
Carex vulpina 233 
Carlina biebersteinii 233 
Carlina vulgaris 235 
Carlina vulgaris ssp. longifolia 233 
Carlina vulgaris ssp. vulgaris 235 
Catabrosa aquatica 238 
Catapyrenium psoromoides 321 
Catapyrenium squamulosum 325 
Catathelasma imperiale 285 
Cejpomyces terrigenus 297 
Cephalanthera longifolia 238 
Cephalanthera rubra 232 
Cephalozia affinis 254 
Cephalozia catenulata 250 
Cephalozia lacinulata 250 
Cephalozia macounii 254 
Cephaloziella elachista 266 
Cephaloziella massalongi 253 
Ceraceomyces cystidiatus 298 
Ceraceomyces sulphurinus 296 
Ceraceomyces violascens 300 
Ceramium nodulosom 270 
Ceranum rubrum 270 
Cerastium alpinum 232 
Cerastium alpinum 233 
Cerastium arcticum 238 
Cerastium fontanum ssp. vulgare 
var. kajanense 233 
Cerastium glutinosum 238 
Cerastium pumilum ssp. glutinosum 238 
Ceriporia purpurea 300 
Cetraria ciliaris 321 
Cetrariella fastigiata 328 
Cetrelia olivetorum 326 
Chaenotheca chlorella 328 

Chaenotheca cinerea 321 
Chaenotheca gracillima 331 
Chaenotheca hispidula 321 
Chaenotheca laevigata 331 
Chaenotheca phaeocephala 326 
Chaenotheca stemonea 328 
Chaenothecopsis debilis 311 
Chaenothecopsis nana 311 
Chamaemyces fracidus 278 
Chamonixia caespitosa 278 
Chamorchis alpina 238 
Chara baltica 270 
Chara braunii 269 
Chara connivens 271 
Chara contraria 269 
Chara horrida 269 
Chara intermedia 270 
Chara strigosa 270 
Chara vulgaris 271 
Chenopodium bonus-henricus 243 
Chenopodium urbicum 243 
Chiloscyphus coadunatus 254 
Chiloscyphus cuspidatus 254 
Chiloscyphus latifolius 254 
Chlorencoelia versiformis 309 
Chorda tomentosa 271 
Ciboria batschiana 311 
Cinna latifolia 238 
Cirriphyllum cirrosum 266 
Cirriphyllum tommasinii 251 
Cladium mariscus 233 
Cladonia foliacea 331 
Cladonia glauca 331 
Cladonia incrassata 325 
Cladonia luteoalba 331 
Cladonia parasitica 328 
Cladonia polycarpoides 325 
Cladonia polydactyla 326 
Cladonia subcervicornis 325 
Cladonia subrangiformis 326 
Clavaria asperulospora 297 
Clavaria zollingeri 298 
Clavicorona cristata 297 
Clavicorona taxophila 300 
Clavulicium vinososcabens 300 
Clavulinopsis cineroides 300 
Clematis alpina ssp. sibirica 235 
Clematis sibirica 235 
Cliostomum corrugatum 328 
Clitocybe fennica 285 
Clitocybe gigas 285 
Clitocybe gilvaoides 285 
Clitocybe globispora 285 
Clitocybe hydrogramma 280 
Coleosporium pulsatillae 313 
Collema bachmanianum 326 
Collema ceraniscum 327 
Collema curtisporum 326 
Collema fragrans 325 
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Collema glebulentum 327 
Collema multipartitum 325 
Collema nigrescens 325 
Collema parvum 328 
Collema subnigrescens 327 
Collema tenax 331 
Collybia racemosa 281 
Collybia verna 281 
Coltricia cinnamomea 296 
Conardia compacta 251 
Conferticium ravum 298 
Conocephalum conicum 254 
Conotrema populorum 328 
Consolida regalis ssp. regalis 243 
Coprinus phlyctidosporus 275 
Coprinus stanglianus 278 
Cordyceps bifusispora 311 
Cordyceps capitata 308 
Cordyceps dennisii 311 
Cordyceps memorabilis 308 
Cortinarius anthracinus 285 
Cortinarius aureopulverulentus 279 
Cortinarius caesiocanescens 279 
Cortinarius cinnabarinus 277 
Cortinarius cumatilis 281 
Cortinarius dionysae 279 
Cortinarius elegantior 278 
Cortinarius meinhardii 279 
Cortinarius odorifer 281 
Cortinarius olivaceofuscus 277 
Cortinarius percomis 285 
Cortinarius phrygianus 278 
Cortinarius pseudoglaucopus 279 
Cortinarius venetus 281 
Coscinodon cribrosus 251 
Cotylidia muscigena 298 
Crassula aquatica 238 
Crataegus curvisepala 235 
Crataegus monogyna 235 
Crataegus rhipidophylla 235 
Craterellus cinereus 300 
Craterocolla cerasi 303 
Cratoneuron commutatum 253 
Crepidotus applanatus 281 
Crepidotus inhonestus 281 
Crepidotus subverrucisporus 281 
Crepis praemorsa 233 
Crepis tectorum ssp. nigrescens 232 
Cresponea chloroconia 321 
Cristinia gallica 296 
Crustoderma dryinum 300 
Cryptothallus mirabilis 254 
Ctenidium molluscum 260 
Cuscuta epilinum 243 
Cybebe gracilenta 327 
Cynodontium bruntonii 260 
Cynodontium jenneri 250 
Cynodontium suecicum 260 
Cynoglossum officinale 243 
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Cyphelium karelicum 328 
Cyphelium notarisii 325 
Cyphelium pinicola 331 
Cyphelium sessile 306 
Cyphelium tigillare 328 
Cypripedium calceolus 235 
Cyrtomnium hymenophyllum 252 
Cystoderma ambrosii 279 
Cystoderma intermedium 281 
Cystoderma niveum 285 
Cystodenna tuomikoskii 285 
Cystostereum murraii 300 
Dactylina ramulosa 326 
Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta 235 
Dactylorhiza incarnata ssp. 
incarnata 238 
Dactylorhiza lapponica 235 
Dactylorhiza sambucina 238 
Dactylorhiza traunsteineri 235 
Datronia stereoides 297 
Dendriscocaulon umhausense 327 
Dentipellis fragiiis 298 
Dermatocarpon bachmannii 328 
Dermatocarpon deminuens 328 
Dermatocarpon Iinkolae 327 
Dermatocarpon poiyphyllizum 327 
Dermoioma atrocinereum 279 
Dermoioma atrocinereum 286 
Dermoioma cuneifolium 279 
Dermoioma pseudocuneifoiium 279 
Desmatodon cernuus 251 
Desmatodon systylius 251 
Desmazierella piceicola 308 
Dianthus arenarius 235 
Dianthus deltoides 238 
Dianthus superbus 232 
Dicheiyma capillaceum 251 
Dichomitus campestris 300 
Dichomitus squalens 300 
Dicranella humilis 260 
Dicranella rigiduia 260 
Dicranodontium denudatum 251 
Dicranoweisia cirrata 266 
Dicranum acutifolium 266 
Dicranum groenlandicum 260 
Dicranum sendtneri 266 
Dicranum spadiceum 260 
Dicranum tauricum 260 
Dicranum viride 251 
Didymodon ferrugineus 260 
Didymodon icmadophiia 266 
Didymodon insulanus 266 
Dimerelia Iutea 321 
Diphasiastrum complanatum ssp. 
chamaecyparissus 233 
Diphasiastrum tristachyum 233 
Diphyscium foliosum 260 
Diplomitoporus crustulinus 300 
Dipiomitoporus flavescens 298 

Disceiium nudum 260 
Distichium hagenii 250 
Distichium inclinatum 260 
Ditrichum zonatum 260 
Doassansia putkonenii 317 
Doassinga callitrichis 317 
Douinia avata 253 
Draba alpina 232 
Draba cinerea 239 
Draba fladnizensis 239 
Draba Iactea 239 
Draba muraiis 235 
Draba nemorosa 235 
Draba nivalis 239 
Drepanocladus sendtneri 260 
Drepanocladus vernicosus 252 
Drosera intennedia 239 
Dryopteris fragrans 239 
Elaphomyces anthracinus 309 
Eiaphomyces leveillei 309 
Elaphomyces reticulatus 311 
Eiasmomyces mattirolianus 278 
Elatine alsinastrum 235 
Elymus alaskanus 239 
Elymus farctus 232 
Elymus fibrosus 235 
Encalypta affinis ssp. macounii 252 
Encalypta alpina 260 
Encalypta macounii 252 
Encaiypta mutica 252 
Encaiypta procera 260 
Endocarpon adscendens 327 
Endocarpon psorodeum 327 
Endocarpon pusillum 326 
Entoioma carneogriseum 285 
Entoioma corvinum 281 
Entoioma cyanulum 285 
Entoioma euchroum 279 
Entoloma eulividum 281 
Entoloma lividum 281 
Entoioma mougeotii 279 
Entoioma oiivaceotinctum 278 
Entoloma prunuioides 278 
Entoloma pseudoparasiticum 280 
Entoioma queletii 280 
Entoloma rubrobasis 277 
Entoloma scabropellis 278 
Entoioma strigosissimum 277 
Entoloma tjallingiorum 285 
Entosthodon fascicuiaris 266 
Entyioma antennariae 315 
Entyioma callitrichis 317 
Entyioma Iinariae 317 
Entyloma magnusii 315 
Entyloma veronicae 317 
Eopyrenuia leucoplaca 328 
Ephemerum recurvifolium 250 
Ephemerum sessile 250 
Epilobium laestadii 233 
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Epilobium lamyi 235 
Epilobium obscurum 235 
Epipactis atrorubens 239 
Epipactis palustris 235 
Epipogium aphyllum 235 
Equisetum x trachyodon 243 
Eremonotus myriocarpus 254 
Erica tetralix 232 
Erigeron acer ssp. decoloratus 239 
Erigeron borealis 235 
Erigeron uniflorus ssp. eriocephalus 239 
Eriophorum brachyantherum 239 
Erysiphe vernalis 317 
Euphrasia micrantha 233 
Euphrasia rostkoviana ssp. fennica 236 
Euphrasia salisburgensis 236 
Eurhynchium speciosum 252 
Eurhynchium striatum 252 
Evernia divaricata 327 
Farysia thuemenii 313 
Fellhanera bouteillei 321 
Femsjonia peziziformis 303 
Festuca gigantea 233 
Fibricium lapponicum 298 
Fissidens bryoides 260 
Fissidens fontanus 261 
Fissidens gracilifolius 250 
Fissidens gymnandrus 260 
Fissidens pusillus 260 
Fistulina hepatica 300 
Flavoparmelia caperata 321 
Fomitopsis rosea 300 
Fontinalis dichelymoides 260 
Fragaria 7Jiridis 236 
Fritillaria meleagris 243 
Frullania fragilifolia 266 
Frullania oakesiana 254 
Frullania tamarisci 266 
Fulgensia bracteata 326 
Fumaria vaillantii 243 
Funalia trogii 297 
Funaria fascicularis 266 
Fuscopannaria confusa 326 
Fuscopannaria mediterranea 321 
Galium odoratum 239 
Galium saxatile 232 
Galium schultesii 232 
Galium verum 236 
Ganoderma lucidum 303 
Geastrum elegans 288 
Geastrum floriforme 288 
Geastrum minimum 289 
Geastrum schmidelii 289 
Geastrum striatum 289 
Geastrum triplex 289 
Gelatoporia pannocincta 300 
Gelatoporia subvermispora 300 
Gentianella amarella 236 
Gentianella campestris 233 
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Gentianella tenella 236 
Gentianella uliginosa 236 
Geoglossum atropurpureum 308 
Geoglossum cookeianum 308 
Geoglossum fallax 309 
Geoglossum montanum 309 
Geoglossum starbaeckii 308 
Geoglossum umbratile 311 
Geranium bohemicum 239 
Geranium columbinum 243 
Geranium dissectum 236 
Geranium palustre 239 
Ginanniella primulicola 312 
Gloeophyllum abietinum 300 
Gloeophyllum protractum 300 
Gloiodon strigosus 298 
Gomphus clavatus 298 
Granulocystis flabelliradiata 298 
Grifola frondosa 298 
Grimmia anodon 252 
Grimmia anomala 251 
Grimmia apiculata 252 
Grimmia arenaria 251 
Grimmia decipiens 260 
Grimmia donniana 252 
Grimmia donniana var. curvula 251 
Grimmia montana 260 
Grimmia sessitana 260 
Grimmia unicolor 260 
Gyalecta erythrozona 326 
Gyalecta foveolaris 327 
Gyalecta friesii 325 
Gyalecta geoica 327 
Gyalecta jenensis 331 
Gyalecta kukriensis 326 
Gyalecta subclausa 321 
Gyalecta truncigena 326 
Gyalecta ulmi 328 
Gymnadenia conopsea var. conopsea 236 
Gymnocarpium continentale 239 
Gymnocarpium jessoense 239 
Gymnocarpium robertianum 239 
Gymnocolea borealis 254 
Gymnostomum calcareum 251 
Gypsophila jastigiata 236 
Gypsophila muralis 236 
Gyromitra sphaerospora 308 
Gyromitra warnei 311 
Gyroporus castaneus 278 
Halopteris scoparia 271 
Halosiphon tomentosus 271 
Hamatocaulis lapponicus 251 
Hamatocaulis vernicosus 252 
Hapalopilus salmonicolor 300 
Haplomitrium hookeri 250 
Haploporus odorus 300 
Harpanthus scutatus 254 
Hebeloma edurum 281 
Hebeloma senescens 281 

Hebeloma syrjense 281 
Helianthemum nummularium 239 
Helvella albella 311 
Helvella atra 309 
Helvella ephippium 309 
Helvella hyperborea 309 
Helvella leucomelaena 309 
Helvella nigricans 309 
Helvella oblongispora 308 
Helvella palustris 309 
Helvella pedunculata 309 
Helvella rivularis 311 
Herminium monorchis 228 
Herniaria glabra 243 
Herzogiella turfacea 253 
Heterodermia speciosa 326 
Hildenbrandia rivularis 270 
Hippuris tetraphylla 233 
Hohenbuehelia atrocoerulea 285 
Hohenbuehelia longipes 277 
Hohenbuehelia mustialensis 286 
Holwaya mucida 308 
Homalia hesseri 261 
Hydnellum auratile 296 
Hydnellum cumulatum 297 
Hydnellum geogenium 300 
Hydnellum mirabile 298 
Hydnobolites cerebriformis 311 
Hydrogrimmia mollis 253 
Hygroamblystegium tenax 251 
Hygrobiella laxifolia 262 
Hygrocybe aurantiosplendens 278 
Hygrocybe citrinovirens 278 
Hygrocybe constrictospora 280 
Hygrocybe fornicata 280 
Hygrocybe glutinipes 278 
Hygrocybe mucronella 281 
Hygrocybe ovina 277 
Hygrocybe salicis-herbaceae 281 
Hygrocybe spadicea 277 
Hygrocybe subpapillata 280 
Hygrohypnum cochlearifolium 266 
Hygrohypnum molle 260 
Hygrohypnum norvegicum 266 
Hygrophoropsis morganii 281 
Hygrophoropsis olida 281 
Hygrophorus atramentosus 280 
Hygrophorus aureus 281 
Hygrophorus calophyllus 285 
Hygrophorus chrysodon 279 
Hygrophorus gliocyclus 281 
Hygrophorus hyacinthinus 280 
Hygrophorus inocybifonnis 281 
Hygrophorus nemoreus 278 
Hygrophorus pacificus 286 
Hygrophorus persoonii 282 
Hygrophorus purpurascens 278 
Hygrotrama foetens 279 
Hygrotrama schulzeri 279 



Hymenoehaete eorrugata 303 
Hymenoehaete fuliginosa 303 
Hymenoehaete subfuliginosa 303 
Hymenogaster niveus 291 
Hyperieum montanum 232 
Hyphoderma deviatum 298 
Hyphoderma eehinoeystis 297 
Hyphoderma guttuliferum 300 
Hyphoderma involutum 300 
Hyphoderma mutatum 300 
Hyphoderma obtusum 298 
Hyphodontia alienata 298 
Hyphodontia eurvispora 298 
Hyphodontia efibulata 297 
Hyphodontia nespori 297 
Hyphodontia pilaeeystidiata 297 
Hypholoma erieaeoides 282 
Hypnum bambergeri 260 
Hypnum hamulosum 261 
Hypnum holmenii 251 
Hypoehnieiellum eremeoisabellinum 303 
Hypoehnieiellum ovoideum 303 
Hypoehnicium polonense 300 
Hypoehnieium punetulatum 301 
Hypoehnicium subrigeseens 298 
Hypoehnieium vellereum 298 
Hypoehnopsis mustialensis 293 
Hypocreopsis liehenoides 309 
Hypogymnia austerodes 331 
Hysterangium clathroides 291 
Hysterangium eoriaeeum 291 
Inoeutis dryophila 298 
Inoeybe abjeeta 278 
Inoeybe ambigua 282 
Inoeybe appendieulata 282 
Inoeybe asterospora 282 
Inoeybe eryptoeystis 280 
Inoeybe diaboliea 279 
Inoeybe erubeseens 280 
Inoeybe fraudans 282 
Inoeybe fuseidula var. bisporigera 285 
Inoeybe godeyi 278 
Inoeybe hireulus 280 
Inoeybe hirtella 282 
Inoeybe hystrix 282 
Inoeybe inodora 285 
Inoeybe multieoronata 278 
Inoeybe mytiliodora 279 
Inoeybe pargasensis 279 
Inoeybe petiginosa 280 
Inoeybe pudiea 285 
Inoeybe putilla 282 
Inoeybe squarrosa 285 
Inoeybe ureeolieystis 282 
Inonotopsis subieulosa 296 
Inonotus hispidus 296 
Irpieodon pendulus 301 
Isopterygiopsis alpieola 251 
]amesoniella autumnalis 254 
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]amesoniella undulifolia 254 
Juneus arctieus 236 
Juneus x montellii 243 
]ungermannia atrovirens 254 
]ungermannia eonfertissima 254 
Jungermannia leiantha 262 
Jungermannia obovata 254 
Junghuhnia eollabens 299 
Junghuhnia pseudozilingiana 303 
Karstenella vernalis 308 
Kavinia alboviridis 301 
Kavinia hirnantia 298 
Kiaeria faleata 253 
Kobresia myosuroides 234 
Kobresia simpliciuseula 232 
Laetarius aeerrimus 278 
Laetarius dryadophilus 282 
Laetarius evosmus 282 
Laetarius fulvissimus 286 
Laetarius salieis-retieulatae 282 
Laetarius serifluus 280 
Laetarius subumbonatus 280 
Lactarius vellereus 282 
Laetarius violaseens 282 
Laetarius zonarius 282 
Langermannia gigantea 291 
Lappula deflexa 239 
Lathraea squamaria 236 
Lathyrus niger 239 
LauriZia suleata 301 
Leeanora epanora 327 
Leeanora laatokkaensis 321 
Leeanora subearnea 321 
Leeeinum tessellatum 278 
Leeidea albofuseeseens 331 
Leeidea demolita 331 
Leeidea lurida 328 
Leersia oryzoides 236 
Lentaria afjlata 303 
Lentaria albovinaeea 303 
Lentaria dendroidea 303 
Lentaria mieheneri 303 
Lentinellus aurieula 282 
Lentinellus eastoreus 285 
Lentinellus ursinus 285 
Lentinus suavissimus 285 
Lepidium eampestre 243 
Lepidium latifolium 236 
Lepiota alba 280 
Lepiota audreae 282 
Lepiota eortinarius 282 
Lepiota eehinella 286 
Lepiota fulvella 280 
Lepiota fuseovinaeea 278 
Lepiota grangei 280 
Lepiota lignieola 278 
Lepiota rufipes 280 
Lepiota setulosa 282 
Lepiota subalba 279 

Lepista albofragrans 285 
Lepista densifolia 285 
Lepista glaueoeana 285 
Lepista ovispora 285 
Lepista singeri 278 
Leproplaea ehrysodeta 331 
Leptoehidium alboeiliatum 327 
Leptodietyum koehii 259 
Leptogium biatorinum 328 
Leptogium eyaneseens 327 
Leptogium magnussonii 325 
Leptogium plieatile 331 
Leptogium rivulare 321 
Leptogium subtile 327 
Leptogium teretiuseulum 331 
Leseuraea ineurvata 261 
Leseuraea patens 250 
Leseuraea plieata 251 
Letharia vulpina 321 
Leueoearpia biatorella 328 
Leueopaxillus eerealis 282 
Leueopaxillus eompaetus 278 
Leueopaxillus gentianeus 282 
Leueopaxillus paradoxus 280 
Leueopaxillus subzonalis 280 
Leueoseypha ovilloides 309 
Limaeella guttata 285 
Limpriehtia lapponiea 251 
Limpriehtia vernieosa 252 
Lindtneria ehordulata 298 
Lindtneria traehyspora 296 
Liparis loeselii 234 
Lithospermum arvense 236 
Lobaria linita 328 
Lobaria serobieulata 328 
Lolium remotum 243 
Lonieera eaerulea 234 
Lophozia aseendens 262 
Lophozia badensis 254 
Lophozia bantriensis 262 
Lophozia eapitata 250 
Lophozia eollaris 262 
Lophozia elongata 266 
Lophozia gillmanii 262 
Lophozia grandiretis 254 
Lophozia laxa 262 
Lophozia perssonii 254 
Lyehnis alpina var. serpentinieola 236 
Lyeoperdon eaudatum 289 
Lyeoperdon eehinatum 290 
Lyeoperdon erieaeum 290 
Lyeoperdon frigidum 290 
Lyeoperdon lividum 289 
Lyeoperdon norvegieum 290 
Lythrum portula 239 
Maeroeystidia eueumis 282 
Maerolepiota exeoriata 280 
Maerolepiota mastoidea 280 
Maerolepiota nympharum 282 
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Malaxis monophyllos 236 
Malus sylvestris 236 
Malva pusilla 243 
Mannia jragrans 254 
Mannia piiosa 262 
Marasmius cohaerens 285 
Marasmius epidryas 282 
Marasmius siccus 282 
Marasmius torquescens 280 
Marasmius wynnei 280 
Marsupella aquatica 266 
Marsupella funckii 250 
Marsupella sparsifolia 254 
Marsupella sphacelata 254 
Marsupella sprucei 254 
Meesia hexasticha 251 
Meesia longiseta 252 
Megalaria grossa 325 
Megalocystidium luridum 301 
Melampsora hirculi 315 
Melampyrum arvense 236 
Melampyrum cristatum 236 
Melanelia glabra 325 
Melanogaster ambiguus 289 
Melanogaster broomeianus 289 
Melanoleuca brachyspora 286 
Melanophyllum eyrei 278 
Melica ciliata 232 
Melica picta 239 
Melica uniflora 236 
Melilotus altissima 243 
Melilotus altissimus 243 
Membranomyces delectabilis 298 
Membranomyces spurius 297 
Menegazzia terebrata 327 
Mentha aquatica var. aquatica 243 
Mentha aquatica var. litoralis 239 
Metulodontia nivea 301 
Micarea botryoides 331 
Micarea eximia 331 
Micarea melanobola 331 
Microcalicium arenarium 309 
Microglossum fuscorubens 308 
Microglossum olivaceum 308 
Micromphale foetidum 279 
Microstylis monophyllos 236 
Mielichhoferia elongata 251 
Milesina feurichii 312 
Milesina kriegeriana 317 
Minuartia biflora 236 
Minuartia rubella 236 
Minuartia stricta 239 
Miriquidica lulensis 328 
Miyagia pseudosphaeria 315 
Mnium blyttii 261 
Mnium spinosum 261 
Moehringia laterijlora 236 
Moelleropsis humida 331 
Moerckia blyttii 262 
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Moerckia hibernica 254 
Monotropa hypopitys ssp. hypophegea 239 
Monotropa hypopitys var. glabra 239 
Marchella semilibera 311 
Multiclavula mucida 298 
Mutinus caninus 289 
Mycena alba 286 
Mycena cyanorrhiza 279 
Mycena lammiensis 282 
Mycena oregonensis 282 
Mycena pelianthina 279 
Mycena rosea 282 
Mycena tintinnabulum 280 
Mycenella bryophila 279 
Mycenella lasiosperma 280 
Mycenella salicina 282 
Mycoacia aurea 303 
Mycoacia uda 299 
Myosotis nemorosa 239 
Myricaria germanica 236 
Myrinia pulvinata 261 
Mythicomyces corneipes 280 
Myurella tenerrima 261 
Najas flexilis 234 
Najas tenuissima 234 
N eckera besseri 261 
Neckera pennata 253 
Neofuscelia verruculifera 326 
Nephroma helveticum 326 
Nephroma laevigatum 326 
Nitella batrachosperma 269 
Nitella gracilis 269 
Nitella hyalina 270 
Nitellopsis obtusa 269 
Nowellia curvifolia 262 
Ochrolechia subviridis 326 
Octodiceras fontanum 261 
Odonticium romellii 301 
Odontites verna 243 
Odontites vernus 243 
Odontoschisma denudatum 262 
Odontoschisma macounii 262 
Oenanthe aquatica 239 
Oligoporus cerifluus 297 
Oligoporus lowei 297 
Onnia tomentosa 301 
Onnia triquetra 296 
Ononis arvensis 236 
Ophrys insectijera 236 
Orchis mascula 239 
Orthothecium intricatum 261 
Orthothecium lapponicum 252 
Orthothecium rufescens 253 
Orthothecium strictum 261 
Orthotrichum cupulatum 253 
Orthotrichum diaphanum 266 
Orthotrichum gymnostomum 253 
Orthotrichum lyellii 251 
Orthotrichum pallens 266 

Orthotrichum paradoxum 266 
Orthotrichum patens 251 
Orthotrichum pellucidum 252 
Orthotrichum stramineum 253 
Orthotrichum striatum 253 
Orthotrichum urnigerum 253 
Otidea concinna 308 
Otidea nannfeldtii 311 
Otidea phlebophora 308 
Oxystegus tenuirostris 261 
Oxytropis lapponica 234 
Palustriella conunutata 253 
Palustriella decipiens 261 
Palustriella jalcata 261 
Pannm·ia confusa 326 
Pannaria hookeri 327 
Pmmaria mediterranea 321 
Panus suavissimus 285 
Papaver dubium 243 
Parmastomyces mollissimus 299 
Parmelia acetabulum 329 
Parmelia caperata 321 
Parmelia glabra 325 
Parmelia pastillifera 325 
Parmelia tiliacea 328 
Parmelia verruculifera 326 
Parmeliella triptophylla 328 
Parmelina pastillifera 325 
Parmelina tiliacea 328 
Paullicorticium ansatum 303 
Pellia endiviifolia 262 
Peltigera collina 329 
Peltigera elisabethae 327 
Peltigera frippii 329 
Peltigera retifoveata 325 
Peniophora septentrionalis 301 
Peplis portula 239 
Perenniparia medulla-panis 299 
Perenniparia subacida 301 
Perenniparia tenuis var. pulchella 297 
Peristemma pseudosphaeria 315 
Persicaria foliosa 239 
Pertusaria jlavida 327 
Pertusaria hemisphaerica 327 
Pertusaria pertusa 327 
Petasites spurius 232 
Peziza gerardii 311 
Peziza michelii 309 
Peziza saniosa 308 
Peziza succosa 309 
Peziza sylvatica 311 
Phaeocalicium populneum 311 
Phaeoceros carolianus 250 
Phaeocollybia cidaris 282 
Phaeophyscia constipata 329 
Phaeophyscia kairamoi 321 
Phanerochaete calotricha 299 
Phanerochate deflectens 301 
Phascum floerkeanum 250 



Phellinus contiguus 299 
Phellinus ferrugineofuscus 301 
Phellinus ferruginosus 299 
Phellinus populicola 303 
Phellinus ribis 301 
Phellinus robustus 299 
Philonotis calcarea 253 
Phlebia aurea 303 
Phlebia bresadolae 293 
Phlebia centrifuga 299 
Phlebia cornea 301 
Phlebia diaphana 296 
Phlebia diffissa 301 
Phlebia firma 301 
Phlebia lindtneri 297 
Phlebia longicystidia 296 
Phlebia serialis 301 
Phlebia subcretacea 301 
Phlebia subserialis 301 
Phlebia subulata 301 
Phlebia uda 299 
Phlebiella christiansenii 301 
Phlebiella insperata 297 
Phlebiella subflavidogrisea 301 
Phleum phleoides 239 
Phleum pratense ssp. bertolonii 239 
Phleum pratense ssp. nodosum 239 
Phlyctis agelaea 326 
Pholiota albocrenulata 280 
Pholiota conissans 282 
Pholiota squarrosoides 282 
Pholiota subochracea 280 
Phragmidium kamtschatkae 313 
Phylloporia ribis 301 
Physcia leptalea 321 
Physcia phaea 326 
Physcia semipinnata 321 
Physcomitrella patens 266 
Physcomitrium sphaericum 250 
Physisporinus rivulosus 301 
Physodontia lundellii 297 
Pilophorus robustus 326 
Piloporia sajanensis 297 
Pilularia globulifera 236 
Pimpinella major 232 
Placopsis gelida 329 
Placopsis lambii 326 
Plagiobryum demissum 251 
Plagiobryum zieri 261 
Plagiomnium curvatulum 261 
Plagiomnium drummondii 261 
Plagiomnium medium ssp. 
curvatulum 261 
Plagiothecium latebricola 253 
Plagiothecium platyphyllum 253 
Platismatia norvegica 327 
Plectania melastoma 309 
Pleuridium acuminatum 266 
Pleuridium subulatum 266 
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Pleurosticta acetabulum 329 
Pleurotus calyptratus 279 
Plicatura crispa 296 
Plicaturopsis crispa 296 
Pluteus umbrosus 280 
Poa supina 243 
Pogonatum aloides 261 
Polygala amarella 236 
Polygala comosa 234 
Polygala vulgaris 236 
Polygonum bistorta 243 
Polygonum foliosum 239 
Polygonum oxyspermum 232 
Polygonum oxyspermum ssp. 
oxyspermum 232 
Polygonum oxyspermum ssp. raii 244 
Polyi"des rotundus 271 
Polyporus badius 296 
Polyporus pseudobetulinus 297 
Polyporus umbellatus 301 
Polystichum aculeatum 243 
Polystichum lonchitis 239 
Polytrichastrum decipiens 250 
Polytrichastrum pallidisetum 250 
Porella cordaeana 255 
Poronia punctata 306 
Postia guttulata 301 
Postia hibernica 301 
Postia lateritia 299 
Postia lowei 299 
Postia mappa 293 
Postia placenta 301 
Postia septentrionalis 301 
Potamogeton friesii 239 
Potamogeton polygonifolius 239 
Potamogeton rutilus 240 
Potentilla anglica 236 
Potentilla chamissonis 240 
Potentilla neumanniana 237 
Potentilla nivea 240 
Potentilla nivea ssp. chamissonis 240 
Potentilla nivea ssp. nivea 240 
Potentilla subarenaria 237 
Pottia conica 251 
Pottia davalliana 250 
Pottia intermedia 266 
Primula jarinosa 234 
Primula nutans 234 
Primula nutans var. jokelae 234 
Primula stricta 237 
Protodontia piceicola 303 
Protodontia subgelatinosa 303 
Protohydnum piceicola 303 
Protomerulius caryae 299 
Prunus spinosa 240 
Psathyrella mucrocystis 282 
Pseudo-calliergon angustifolium 253 
Pseudo-calliergon lycopodioides 253 
Pseudo-calliergon turgescens 252 

Pseudoleskea incurvata 261 
Pseudoleskea patens 250 
Pseudoleskeella papillosa 261 
Pseudoplectania sphagnophila 309 
Pseudorchis albida 240 
Pseudorchis albida ssp. straminea 240 
Pseudorhizina sphaerospora 308 
Pseudoscleropodium purum 261 
Psilolechia clavulifera 329 
Psilopilum cavifolium 252 
Psilopilum laevigatum 253 
Psora globifera 327 
Psora lurida 328 
Psora rubiformis 329 
Puccinellia phryganodes 234 
Puccinia adoxae 313 
Puccinia arctica 315 
Puccinia intybi 313 
Puccinia polemonii 315 
Pulsatilla patens 233 
Pulsatilla vernalis 234 
Pulsatilla vulgaris 228 
Pulveroboletus hemichrysus 286 
Pulveroboletus lignicola 282 
Punctularia strigosozonata 296 
Pycnoporellus alboluteus 297 
Pycnoporellus fulgens 303 
Pyramidula tetragona 250 
Pyropyxis rubra 309 
Pyrrhospora cinnabarina 329 
Pyrrhospora quernea 327 
Racomitrium macounii ssp. 
alpinum 266 
Radula lindenbergiana 255 
Radulodon erikssonii 299 
Ramalina baltica 325 
Ramalina baltica 327 
Ramalina calicaris 331 
Ramalina capitata 331 
Ramalina elegans 331 
Ramalina obtusata 325 
Ramalina obtusata 327 
Ramalina roesleri 325 
Ramalina thrausta 329 
Ramaria broomei 297 
Ramaria fennica 301 
Ramaricium alboochraceum 299 
Ramariopsis crocea 303 
Ranunculus aquatilis var. diffusus 243 
Ranunculus reptabundus 237 
Ranunculus sceleratus ssp. 
reptabundus 237 
Ranunculus sulphureus 237 
Ranunculus trichophyllus ssp. 
trichophyllus 243 
Reboulia hemisphaerica 262 
Repetobasidium vestitum 296 
Rhabdoweisia crispata 252 
Rhizomnium andrewsianum 251 



Rhizomnium gracile 253 
Rhodobryum ontariense 252 
Rhodocorton purpureum 270 
Rhodocybe gemina 283 
Rhododendron lapponicum 240 
Rhodotarzetta rosea 309 
Rhynchospora fusca 240 
Rhynchostegium riparioides 261 
Riccardia incurvata 266 
Riccardia multifida 262 
Riccardia palmata 262 
Riccia beyrichiana 255 
Riccia bifurca 255 
Riccia canaliculata 266 
Riccia cavernosa 250 
Riccia ciliata 254 
Riccia huebeneriana 255 
Riccia rhenana 266 
Rigidoporus crocatus 296 
Rinodina colobina 327 
Rosa canina 232 
Rosa sherardii 234 
Rubus aureolus 237 
Rubus humulifolius 228 
Rubus pruinosus 237 
Rubus sektio corylifolii 237 
Rumex graminifolius 240 
Rumex maritimus 234 
Russula decipiens 280 
Russula fulvograminea 283 
Russula graminea 283 
Russula grata 283 
Russula illota 279 
Russula lepida 283 
Russula melitodes 283 
Russula mustelina 283 
Russula olivacea 279 
Russula pectinatoides 285 
Russula persicina 280 
Russula velutipes 279 
Russula virescens 286 
Russula zvarae 278 
Sagina maritima 237 
Sagina nivalis 240 
Salicornia europaea 234 
Salix arbuscula 234 
Salix lanata ssp. glandulifera 237 
Salix pyrolifolia 232 
Salix triandra 240 
Saisola kali ssp. kali 234 
Samalus valerandi 234 
Santessoniella arctophila var. 
arctophila 321 
Sarcodon fennicus 303 
Sarcodon fuligineoviolaceus 299 
Sarcodon leucopus 299 
Sarcodon martioflavus 303 
Sarcodon versipellis 296 
Sarcodontia crocea 296 
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Sarcoleotia globosa 309 
Sarcosagium campestre 329 
Sarcosoma globosum 309 
Sarcosphaera coronaria 308 
Saxifraga adscendens 237 
Saxifraga hirculus 237 
Scapania aequiloba 254 
Scapania apiculata 254 
Scapania calcicola 262 
Scapania compacta 250 
Scapania crassiretis 255 
Scapania cuspiduligera 262 
Scapania kaurinii 262 
Scapania massalongi 254 
Scapania mucronata ssp. praetervisa 262 
Scapania nemorea 262 
Scapania obcordata 255 
Scapania obscura 255 
Scapania paludosa 262 
Scapania parvifolia 266 
Scapania praetervisa 262 
Scapania spitsbergensis 255 
Scapania uliginosa 262 
Schismatomma pericleum 327 
Schistidium tenerum 261 
Schistidium trichodon 266 
Schizophyllum commune 299 
Schoenus ferrugineus 237 
Schroeteria delastrina 315 
Scirpus radicans 237 
Scleranthus perennis 243 
Sclerogaster compactus 289 
Sclerophora coniophaea 329 
Sclerophora farinacea 325 
Sclerophora nivea 327 
Sclerophora peronelia 327 
Scleropodium purum 261 
Scytinostroma galactinum 301 
Scytinostroma odoratum 301 
Scytinostroma praestans 301 
Scytinostromella heterogenea 301 
Scytinostromella nannfeldtii 299 
Sedum villosum 234 
Seligeria brevifolia 253 
Seligeria calcarea 251 
Seligeria campylopoda 253 
Seligeria donniana 261 
Seligeria pusilla 252 
Seligeria recurvata 250 
Seligeria subimmersa 261 
Seligeria tristichoides 253 
Serpoleskea confervoides 250 
Silene furcata 232 
Silene furcata ssp. angustijlora 232 
Silene tatarica 237 
Silene uralensis 240 
Silene wahlbergella 240 
Singerocybe hydrogramma 280 
Singerocybe viscida 286 

Siphula ceratites 325 
Sirodotia tenuissima 271 
Sistotrema alboluteum 302 
Sistotrema raduloides 302 
Sium latijolium 232 
Skeletocutis borealis 297 
Skeletocutis brevispora 299 
Skeletocutis chrysella 302 
Skeletocutis friabilis 296 
Skeletocutis jelicii 297 
Skeletocutis lenis 299 
Skeletocutis lilacina 299 
Skeletocutis odora 302 
Skeletocutis stellae 299 
Solorina bispora 329 
Solorina octospora 325 
Sorbus intermedia 240 
Sorbus meinichii 232 
Sorbus teodori 232 
Sowerbyella brevispora 309 
Sowerbyella imperialis 308 
Sowerbyella requisii 308 
Sparganium erectum ssp. erectum 240 
Spergula arvensis ssp. maxima 244 
Sphacelaria nana 271 
Sphacelaria plumigera 271 
Sphacelaria radicans 271 
Sphagnum affine 253 
Sphagnum contortum 261 
Sphagnum imbricatum 253 
Sphagnum inundatum 261 
Sphagnum molle 253 
Sphagnum subnitens 261 
Sphinctrina anglica 306 
Sphinctrina porrectula 306 
Sphinctrina turbinata 306 
Splachnum melanocaulon 253 
Spongipellis spumea 299 
Squamanita basii 286 
Squamanita paradoxa 286 
Squamanita umbilicata 286 
Steccherinum bourdotii 299 
Steccherinum collabens 299 
Steccherinum litschaueri 302 
Steccherinum oreophilum 303 
Steccherinum pseudozilingianum 303 
Stegonia latijolia 253 
Stellaria crassifolia var. brevifolia 232 
Stellaria crassifolia var. minor 232 
Stellaria fennica 240 
Stellaria humifusa 228 
Stereocaulon arenarium 325 
Stereocaulon capitellatum 327 
Stereocaulon coniophyllum 327 
Stereocaulon farinaceum 325 
Stereocaulon incrustatum 329 
Stereocaulon spathuliferum 327 
Stereopsis vitellina 302 
Stropharia albocrenulata 280 



Stropharia albonitens 283 
Stropharia dorsipora 278 
Stropharia luteonitens 278 
Stypella subgelatinosa 303 
Suaeda maritima 234 
Suillosporium cystidiatum 297 
Synalissa symphorea 329 
Taphrina ulmi 309 
Taxus baccata 240 
Tayloria froelichiana 253 
Tayloria splachnoides 252 
Tayloria tenuis 261 
Teetella patellaris 275 
Tetrodontium brownianum 261 
Tetrodontium ovatum 261 
Tetrodontium repandum 261 
Thalictrum aquilegiifolium 232 
Thalictrum kemense 240 
Thalictrum lucidum 232 
Thalictrum minus ssp. kemense 240 
Thalictrum simplex ssp. simplex 240 
Thamnobryum alopecurum 266 
Thanatephorus ochraceus 299 
Thelenella modesta 321 
Thelephora anthocephala 303 
Thelotrema lepadinum 321 
Timmia bavarica 253 
Timmia comata 261 
Timmia megapolitana 250 
Timmia norvegica 252 
Tolypella canadensis 270 
Tomentella crinalis 299 
Toninia alutacea 325 
Toninia physaroides 326 
Toninia rosulata 327 
Torilis japonica 237 
Tortella inclinata 261 
Tortula mucronifolia 252 
Trametes suaveolens 297 
Trametes trogii 297 
Trametes versicolor 302 
Trechispora candidissima 299 
Trechispora silvae-ryae 297 
Trematodon laetevirens 253 
Tremellodendropsis tuberosa 302 
Tremiscus helvelloides 299 
Trichaptum laricinum 302 
Trichaptum pargamenum 302 
Trichocolea tomentella 255 
Trichoglossum hirsutum 309 
Trichoglossum walteri 308 
Tricholoma aurantium 283 
Tricholoma colossus 283 
Tricholoma dulciolens 283 
Tricholoma fracticum 280 
Tricholoma inocybeoides 286 
Tricholoma inodenneum 286 
Tricholoma roseoacerbum 283 
Tricholoma sulphurescens 283 
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Trifolium aureum 240 
Trifolium fragiferum 240 
Trifolium montanum 240 
Trifolium spadiceum 240 
Trisetum subalpestre 240 
Tritomaria exsectiformis 262 
Tuber maculatum 311 
Tubulicrinis inornatus 303 
Tuckermannopsis ciliaris 321 
Tulostoma brumale 289 
Tulostoma niveum 289 
Tuomeya americana 270 
Tyromyces canadensis 297 
Ulmus glabra 237 
Ulmus laevis 237 
Ulota drummondii 250 
Umbilicaria decussata 329 
Umbilicaria grisea 321 
Umbilicaria havasii 326 
Umbilicaria leiocarpa 326 
Umbilicaria lyngei 329 
Umbilicaria nylanderiana 329 
Umbilicaria virginis 329 
Uncinula prunastri 315 
Uredinopsis struthiopteridis 313 
Uredo goodyerae 317 
Urnula craterium 309 
Urnula hiemalis 309 
Urocystis carcinodes 313 
Urocystis melicae 317 
Urocystis paridis 313 
Urocystis primulicola 312 
Urocystis tothii 317 
Uromyces armeriae 313 
Uromyces phacae-frigidae 315 
Usnea barbata 329 
Usnea extensa 331 
Usnea glabrata 326 
Usnea glabrescens 331 
Usnea longissima 321 
Usnea scabrata 329 
Usnea wasmuthii 329 
Ustilago abstrusa 317 
Ustilago echinata 315 
Valerianella locusta 240 
Vascellum pratense 290 
Weissia brachycarpa 261 
Weissia longifolia 266 
Weissia squarrosa 250 
Veratrum album 232 
Veronica alpina ssp. pumila 233 
Veronica anagallis-aquatica 244 
Veronica beccabunga 240 
Veronica fruticans 240 
Vicia cassubica 237 
Vicia lathyroides 240 
Vicia villosa 244 
Viola collina 234 
Viola persicifolia 237 

Viola reichenbachiana 234 
Viola rupestris ssp. relicta 237 
Viola uliginosa 234 
Volvariella caesiotincta 278 
Volvariella hypopithys 283 
Volvariella reidii 279 
Volvariella surrecta 280 
Woodsia glabella 240 
Xenasma rimicola 296 
Xerula pudens 278 
Xerula longipes 278 
Xylaria longipes 308 
Xylaria polymorpha 308 
Xylobolus frustulatus 297 
Zygodon conoideus 252 
Zygodon viridissimus 253 
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Uhanalaisuuden arviointikriteerit 

KRITEERI A 

POPULAATION 
PIENENEMINEN 
CR > 80% 
EN >50% 
vu > 20% 
NT > 10% 

Vaihtoehdon 1 tai 2 
mukaan: 

A 1) Havaittu, arvioitu, 
päätelty tai epäilty jat
kuva pieneneminen vii
meisten kymmenen vuo
den tai kolmen sukupolven 
aikana (valitaan pidempi), 
joka perustuu johonkin 
kohdista a) - e) 

tai 

A2) Ennustettu tai 
epäilty jatkuva pienene
minen seuraavien kymme
nen vuoden tai kolmen su
kupolven aikana (valitaan 
pidempi), joka perustuu 
johonkin kohdista 
b)- e) 

a) suora havainto 
b) lajille käyttökelpoinen 
runsausindeksi 
c) esiintymisalueen tai 
levinneisyysalueen pienen
tyminen tai habitaatin laa
dun huonontuminen 
d) todellinen tai oletettu 
hyödyntäminen 
e) tuotujen lajien, ristey
tymisen, tautien, saastei
den, kilpailijoiden tai lois
ten haitallinen vaikutus 

KRITEERI B 

LEVINNEISYYSALUE 
CR < 100 km2 

EN< 5000 km2 

VU < 20 000 km2 

NTI < 40 000, 
NT2 < 5000 km2 

tai 
ESIINTYMISALUE ** 
CR < 10 km2 

EN< 500 km2 

VU < 2000 km2 

NTI < 4000, 
NT2 <500 km 2 

lisäksi kahden kohdista 1-3 
pitää täyttyä (NT2 - yksi 
alakohdista 1-3): 

8 1) Esiintyminen voimak
kaasti pirstoutunut tai esiin
tymät rajoittuneet enintään 
CR:yhteen 
EN: viiteen 
VU: kymmeneen 

82) Havaittu, arvioitu tai 
ennustettu jatkuva 
taantuminen: 

a) levinneisyysalueessa 
b) esiintymisalueessa 
c) habitaatin määrässä ja/tai 
laadussa 
d) esiintymien tai paikallis
populaatioiden määrässä 
e) lisääntymiskykyisten yksilöi
den määrässä 

83) Erittäin suuret vaihte
lut: 
a) levinneisyysalueessa 
b) esiintymisalueessa 
c) esiintymien tai paikallis
populaatioiden määrässä 
d) lisääntymiskykyisten yksilöi
den määrässä 
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KRITEERI C 

PIENI JA JATKUVASTI 
TAANTUVA POPULAA
TIO 

Lisääntymiskykyisiä yksi
löitä vähemmän kuin 
CR: 250 kpl 
EN: 2500 kpl 
VU: 10 000 kpl 
NT: 1) 50 000 kpl 
2) 10 000 kpl 

sekä joko 1 tai 2: 

C 1) jatkuva vähenemi
nen 
CR: 25% 3:n vuoden tai 
yhden sukupolven aikana 
EN: 20 % 5:n vuoden tai 
kahden sukupolven aikana 
VU, NTI: 10% IO:nvuo
den tai kolmen sukupolven 
aikana 
NT2: 5 % 1 O:n vuoden 
tai kolmen sukupolven ai
kana 

tai 

C2) Lisääntymiskykyisten 
yksilöiden havaittu tai ar
vioitu jatkuva vähenemi
nen 
sekä 
populaation rakenne 
joko a tai b 
a) voimakkaasti pirstoutu
nut: lisääntymiskykyisiä yk
silöitä ei ole missään 
paikallispopulaatiossa yli 
CR: 50 kpl 
EN: 250 kpl 
VU,NTI: 1000 kpl 
NT2: 2000 kpl 
tai 
b) kaikki yksilöt ovat yh
dessä (NT2 enintään kol
messa) paikal
lispopulaatiossa 

KRITEERI D 

HYVIN PIENI JA 
RAJOITTUNUT POPU
LAATIO 

D 1) Lisääntymiskykyis
ten yksilöiden arvioitu 
määrä on alle 

CR: 50 kpl 
EN: 250 kpl 
VU: 1000 kpl 
NT: 5000 kpl 

tai 

02 Populaation esiinty
misalue** on erittäin 
pieni tai esiintymiä on 
vähän, enintään: 

CR: < 5 km2 tai 1 esiinty
mä 
EN:< 50 km2 tai 2 esiin
tymää 
VU:< 100 km2 tai 3-5 
esiintymää 
NT: < 500 km2 tai 25 
esiintymää 

** Esiintymisalue mitataan 
5x5 km:n, CR:ssä 2x2 
km:n ruutuina 

Liite 1 

KRITEERI E 

HÄVIÄMISTODEN
NÄKÖISYYS KVANTI
TATIIVISENANALYY
SIN PERUSTEELLA 

Kvantitatiivisen analyysin 
perusteella todennäköi
syys, että laji häviää 
luonnosta, on ainakin: 

CR: 50 % seuraavan 1 O:n 
vuoden tai kolmen suku
polven aikana (valitaan pi
dempi jakso) 

EN: 20 % seuraavan 20:n 
vuoden tai viiden sukupol
ven aikana (valitaan pi
dempi jakso) 

VU: 10% seuraavansa
dan vuoden aikana 

NT: 5 % seuraavan sadan 
vuoden aikana 
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Arbetsgruppens betänkande innehåller en översikt över skyddet och uppföljnin~en av hotade arter åren 1991-
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avviker från den tidigare använda genom att hotet mot arterna nu bedöms enligt kvantitativa kriterier. ör att 
en art skall anses hotad krävs inte längre sådana hot som människan direkt eller indirekt orsakar, utan enbart 
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bara om ca 15 000 arter. Un&efärvartionde av dem bedömdes varahotad, dvs. sammanlagt 15 5 arter. De hotade 
arterna faller inom följan e klasser: akut hotade (CR) 249 arter, starkt hotade (EN) 452 arter och sårbara (VU) 
804 arter. Därtili ansågs 186 arter vara försvunna (RE) och 1060 miss~nade (NT). 
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kulturbioto~er (ca 39% ). 
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bevakningen av dem s all organiseras och finansieras. Arbetsgruppen fäster särskilt vikt vid det stora antalet 
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The 2000 Red List of Finnish species 
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This working group report contains an overview of the protection and monitoring of threatened species in 
Finland in 1991 to 1999.1t also discusses European Community legislation and developments within Finland' s 
environmental administration and legislation, the implementation of nature conservation programmes, and 
the care, monitoring and research dealing with threatened species. Furthermore, the working group has 
evaluated the implementation of the proposals of the monitoring committee. 

The present overview is based on the new threat classification of the World Conservation Union (IUCN). 
It differs from the previous one insofar as the threat status is assessed on the basis of quantitative criteria. The 
threats that are directly or indirectly caused by man no longer provide the basis for classification but, instead, 
the mere fact that the population of a species or the area of its occupancy is small, is sufficient for considering 
the species threatened. Regionally extinct species, or near threatened species, are not counted among the 
threatened species, no more than insufficiently known ones. 

Of the 43 000 species living in Finland, almost 19 000 were assessed, but there was sufficient information on 
only some 15 000 species. Of these, one out of ten is threatened, which makes a total of 1505 threatened species. 
They were grouped as follows: critically endangered (CR), 249 species; endangered (EN), 452 species; 
vulnerable (VU), 804 species. Additionally, 186 species were considerecf regionally extinct (RE), and 1060 species 
near threatened (NT). 

Most of the threatened species (some 37%) live in forests. Compared with the previous list of threatened 
species, the number of threatened species in traditionai cultural habitats has increased markedly (now 28% ), 
but their share of the extinct species is even bigger, some 39%. 
In this assessment, the reasons for species being threatened were dissociated from present threats. The main 
single factor, both as a reason for species being threatened and as a threatin itself, is theelosure of open areas, 
but the joint share of factors emanating from changes in forests constitutes an even greater threat. 

The report proposes a list of species which are threatened and of species to be kept under strict protection 
under the Nature Conservation A.ct. The working group has also assessed the regional threat situations, but 
these will be reported separately. Also, a list has been prepared of species for whose protection Finland has a 
particular international responsibility. This list comprises 282 species. 

The working group makes 19 proposals for the organisation and financing of research, management and 
monitoring of threatened species. The group pays particular attention to the large number of insufficiently 
known species. It also suggests that the procedure for assessing the threat status be changed so that groups of 
experts may assess groups of organisms. 

The implementation of the working group proposals are estimated to cost some FIM 23 million annually 
during a ten-year period. 
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